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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   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.	  

4   Hiçbir	   çalışmanın	   bir	   başka	   çalışmadan	   farklılığı	   veya	   üstünlüğü	   yoktur.	   Her	   bir	   yazar	   ve	  
çalışma	  aynı	  hak	  ve	  eşitliğe	  sahiptir.	  Her	  hangi	  bir	  ayrıcalık	  tanınmaz.	  

5   Hiçbir	  yazar	  dergimiz	  üzerinde	  bir	  hak	  iddiasında	  bulunamaz.	  
6   Yapılan	  her	  bir	  çalışmanın	  sorumluluğu	  tek	  taraflı	  olarak	  yazara	  aittir.	  Dergimiz	  bu	  konuda	  

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   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.	  

8   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.	  

9   Çalışmaları	   değerlendiren	  alan	   editörleri	   ve	  hakemler	   tamamen	  bağımsız	  hareket	   ederler,	  
dergimizin	  editör	  ve	  hakemler	  üzerinde	  bir	  yaptırımı	  ve	  özel	  talebi	  olmaz.	  

10   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.	  

11   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.	  

12   Yazarlar	   çalışmalarının	   hangi	   hakemler	   tarafından	   değerlendirildiğini	   bilemez	   ve	   bilmek	  
isteme	   hakkına	   da	   sahip	   değildir.	   Bu	   durum	   sadece	   baş	   editör	   tarafından	   bilinir	   ve	   gizli	  
tutulur.	  

13   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.	  

14   Düzeltmeler	  majör	  ve	  minör	  şeklinde	  yapılır.	  Her	  bir	  düzeltme	  sadece	  iki	  hakka	  sahiptir.	  İki	  
talep	  doğrultusunda	  istenen	  düzeltmenin	  yapılmaması	  durumunda	  çalışma	  otomatik	  olarak	  
reddedilir.	  

15   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.	  

16   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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DĐŞ HEK ĐML ĐĞĐ FAKÜLTES Đ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SANAT TARĐHĐ 
DERSĐNE YÖNEL ĐK GÖZLEM SONUÇLARI 

Yrd. Doç. Dr. Meltem KATIRANCI∗ , Arş. Gör. Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI∗∗ 

Öz 

Sanat,  sanat eseri, sanat üreticisi(sanatçı) ve sanat tüketicisi olarak ele alındığında sanat 
tüketicilerinin sanat eserini anlamlandırmada sıkıntı çektikleri ve anladıkları eserleri daha çok sahiplendikleri 
gözlenmektedir. Kültür ve sanat mirasımıza sahip çıkmak ve Sanat eserini anlamak için gerekli görülen “sanat 
tarihi öğretimi, bilişsel, duyuşsal, sanatsal ve sosyal yönden gelişmiş bir insanı yetiştirmede önemli bir yer 
tutmaktadır” (Mülayim, 1994: 28). 

Ülkemizde sanat tarihi, sadece sanat eğitimi alan yetenekli kişiler veya sanat çevrelerindeki kişiler 
tarafından ilgilenilmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Oysa gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 
de bireylerin sanattan anlayabilecek bir bilgi donanımına sahip olması, bireylerin kişisel gelişimlerine, 
beğenilerine ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Sanat tarihi eğitiminin sadece sanat ve sosyal alan öğrencileri için değil fen ve matematik gibi farklı 
branşlardaki öğrenciler için de ilgi konusu olabileceği düşündürücüdür. Nitekim Ankara’da bir Özel 
Üniversitede okumakta olan Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihine Eğilimleri bu araştırmanın 
konusunu oluşturmuştur. Araştırma, Nitel Araştırma türlerinden olan “eğitsel eleştiri” modeli ile ele alınmış, 
veriler ise gözlem, video kaydı ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilmiştir. Araştırmanın 
bulgular bölümü alt amaçlar doğrultusunda düzenlenerek yorumlanmış ve sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Fen Bilimleri ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi Öğretimi, Eğitsel Eleştiri Modeli. 

RESULTS OF OBSERVING TRENDS IN ART HISTORY IN STUDENTS OF 
THE FACULTY OF DENTISTRY 

Abstract 

When art, artwork, art maker (artist) and art consumers are dealed, it is observed that consumers of art 
suffer in making sense of art work and appropriate the artworks that they can understand.The history of art 
education, in order to protect our heritage about culture and art also seems necessary to understand a work of art  
“cognitive, emotional, artistic and social aspects of a person advanced training is an important place in the 
history of art education” (Mülayim, 1994: 28). 

In our country, art history is accepted to be an issue for only talented people who had art education or 
people from the art community. However, as in developed countries, having enough knowledge to understand art 
will contribute to personal development, tastes and mental health of individuals also in our country. 

It is thought provoking that art history may be an interest for not only the students of art education and 
social areas but also the students of different branches such as science and mathematics. Indeed, Trends in Art 
History in Students of the Faculty of Dentistry in a private university in Ankara is the subject of this research. 

Research is dealed with Qualitative Research, which is a type of “educational criticism” model, the 
data is obtained from observation, video recording, and a semi-structured interview form. The findings of the 
research are interpreted and concluded in accordance with secondery objects. 

Keywords: Science and Art History, Art History Education, Educational Criticism Model. 
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1.GĐRĐŞ 

Antropoloji, Psikoloji, gibi bilimlerin amacı insanı, sosyal bilimlerin amacı ise 
toplumları ve onların sosyal ilişkilerini konu almaktır. Bu kapsamda düşünüldüğünde sanat 
tarihi, insanı, toplumu, sanatı ve dolayısı ile kültürel yaşamı anlayabilmenin ipuçlarını 
içermektedir.  

Sanat tarihi, sanat denilen olayın doğuşundan günümüze kadar birçok yerde ne 
şekilde ne tür eserler vererek göründüğünü inceleyen, sanat eserlerinin ve onları yapan 
sanatçıların üsluplarını, sanat anlayışlarını saptayarak değerlendirmeyi amaçlayan bir bilim 
dalıdır (Kınay, 1993: 5). Mülayim(1983)’e göre sanat tarihi; tarih koşullarından doğan maddi 
kültür eşyasını inceleyen bilimdir. Bu bilim dalı, bir sanat ya da sanatlar arasındaki ilişkileri 
tarihsel boyutta kurma amacıyla hareket eder; sanatı oluşturan öğelerin, tarih içindeki 
ağırlığını ve dağılım düzenini saptarken, birey ya da ulusların tarih boyunca kat ettikleri sanat 
gelişmelerini, sayısız ve karmaşık sanat olgularının hiyerarşisini arar. 

 
Türkiye’de sanat tarihi bilimsel bir disiplin olarak, Avusturyalı sanat tarihçisi Ersnt 

Diez’in 1944 de davet edilerek geldiği Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine, 1946’da 
sanat tarihi bölümünü kurmasıyla başlamıştır. Sonraki yıllarda Đstanbul Üniversitesi’ni öteki 
üniversiteler izlemiş ve sanat tarihi disiplininde araştırmalar kısa sürede hızlanmıştır (Aysan, 
2008: 1362). 

 
Sanat tarihi eğitimi, eğitim alanında kültür olgusunun aktarımını yapan bir bilim 

dalıdır da denebilir. Sanat tarihi, bu aktarımı sözel yollar yerine; sanat eserlerini, sanat 
akımlarını ve sanatçıları inceleyerek gerçekleştirmektedir. Bu sebeple sanat tarihinin nesnel 
yöntemlerle kültür aktarımı yaptığını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 
Sanat tarihi, sanat yapıtının ve onun toplumdaki yerinin daha iyi anlaşılması için 

öğretilir. Öğrencilerin değerlendirme, anlama ve karşıt görüşlere saygı duyma becerilerini 
geliştirir (Kırı şoğlu ve diğerleri, 1996: 133). Kleinbour (1987) Sanat Tarihi konularının, 
görsel okur-yazarlığı geliştirdiği ve yaratıcı deneyimlere kaynak sağladığı için öğretim 
programlarının çekirdeğinde olması gerektiğini savunmaktadır. Sanat tarihi bireyde algıyı 
artırır, keskinleştirir ve ince farklılıkları görebilme gücünü oluşturur. 
 

Sanat tarihi öğretimi, bilişsel, duyuşsal, sanatsal ve sosyal yönden gelişmiş bir insanı 
yetiştirmede önemli bir yer tutmaktadır (Mülayim, 1994: 28). Bu bağlamda sanat tarihi 
öğretiminin her yaş için ilgi alanı oluşturan bir disiplin olduğu yadsınamaz bir gerçektir 
(Mamur, 2011: 292). Son yıllarda Türkiye’de, sanat tarihi konularının özellikle ilköğretim ve 
orta öğretim programlarında Görsel sanatlar dersi kapsamında sanat eğitimi ile birlikte 
öğretilmesi sanat eğitiminde, önemli bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. 

 
Ayrıca, sanat dersinde yaratıcılığı kavrayan ve uygulayan öğrencinin, öğrendiklerini 

her alana uyarlayabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden sanat eğitimi, sadece sanat veya 
sosyal alanlarla ile ilgili öğrenciler için değil, fen ve matematik ile ilgili öğrenciler için de 
önemlidir. Sanat tarihi eğitimi ise sanat eğitiminin basit bir tamamlayıcısı değil, sanat 
eğitiminin önemli bir bileşenidir (http://sanatkop.com/index.php/sanat-ve-sanat-tarihi-egitimi-seher-
gonultas/, 01.05.2014). 
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Sanat tarihi eğitimi, kişinin görsel dili kavramasını da geliştirebilir. Görsel dilin 
kavranması, imgesel düşünmenin yolunu açarak, bireyin çevresine bakmasını ve çevresini 
değerlendirmesini de alışkanlık haline getirebilecektir. Ayrıca, sanat tarihi eğitimi sırasında 
birey görsel analiz yaparak ve sanat hakkında bilgi edinerek, sanatın değerini anlayabilir, 
tarihi eserlerde ve sanat eserlerinde kullanılan yöntemleri ve anlatım dilini çözümleyebilir 
(http://sanatkop.com/index.php/sanat-ve-sanat-tarihi-egitimi-seher-gonultas/, 01.05.2014). 

Türkiye gibi tarihi eserleri ve kültürel geçmişi zengin olan bir ülkede maddi ve 
manevi zenginlikleri gelecek kuşaklara aktaracak ve onları koruma bilinci içinde yetişecek 
yeni nesillere ihtiyaç vardır (Cantay, 2004: 11). Bundan dolayı sanat tarihi derslerinin sanat 
eğitimi alan bireylerle sınırlandırılmadan, daha geniş kitlelere verilmesi ve bu kitlelerin 
ilgisini kazanması ülkemiz açısından önemli bir hedef olmalıdır. 
 

Sanat veya güzel sanatlar eğitimi almayan lisans öğrencilerinin sanat tarihi dersine 
olan ilgileri nasıldır sorusu araştırılmaya değer görülmüştür. Bu araştırmada, diş hekimliği 
fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin sanat tarihi dersine olan ilgileri incelenmiştir. 

 
1.2.Amaç 
 
Bu araştırmanın amacı, sanat ve sanat eğitimi alanları dışında eğitim gören lisans 

öğrencilerinin seçmeli ders olarak seçtikleri sanat tarihi dersine yönelik ilgilerinin olup 
olmadığını araştırmaktır. 

 
Araştırmanın genel amacına ilişkin olarak, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
a) Araştırmanın yapıldığı eğitim ortamı nasıldır? 
b) Araştırmaya dâhil edilen öğretim elemanının genel özellikleri nelerdir? 
c) Öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yolu nedir? 
d) Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin profilleri nasıldır? 
e) Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin sanat tarihi dersine yönelik 

düşünceleri nelerdir? 
f) Çalışma grubunun sanat tarihi derslerine katılımı ne durumdadır? 
 
1.3.Önem 

 
Bu araştırma hem Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan lisans öğrencilerinin seçmeli 

ders olarak seçtikleri sanat tarihi dersine olan ilgilerinin tespit edilmesi açısından hem de 
diğer araştırmalara kaynak oluşturması bakımından önemlidir. Nitekim, yapılan araştırmalar 
incelendiğinde diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi dersine olan ilgilerine 
yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin iyi karar verebilmelerini 
sağlamak için onlarda, eleştirel düşünmeyi geliştirmektir. Bu da ancak sanat eğitimi ile 
mümkün olabilir (Çetin, 2011: 64). Öğrenciler, sanat tarihi eğitimi ile sanat ve sanatın geçmişi 
hakkında bilgi edinerek, sanatın değerini anlayabilir, kültürümüze ait sanat eserlerini 
tanıyabilir, önemini kavrayabilir ve bu eserlere sahip çıkabilirler. Bu sayede hem sanatın 
sosyal yaşamla bağlantısını kavrayan hem de kültürünü tanıyan bilinçli nesiller yetişebilir. 
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Bu araştırma, Ankara’da özel bir üniversiteye bağlı diş hekimliği Fakültesi birinci 
sınıf öğrencileriyle ve 2014 yılı bahar dönemiyle sınırlı tutulmuş ve araştırmaya dâhil edilen 
öğrencilerin doğal davrandıkları varsayılmıştır. 

 
2.YÖNTEM 
 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden “eğitsel eleştiri” modeli kullanılarak 
yürütülmüştür. Eğitsel eleştiri yöntemi E. Eisner 1970’li yıllarda yaptığı çeşitli çalışmalarda 
ortaya çıkardığı hümanistik yaklaşım merkezli bir araştırma modelidir (Özdemir, 2009: 137). 
Bu yöntem, bir ders saatinin betimlenmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve yargılanması 
süreçlerini esas almaktadır. Betimleme aşamasında okul, sınıf, öğretmen, öğrenciler ve dersle 
ilgili bilgiler toplanmaktadır. 

 Çözümleme aşamasında, toplanan bilgiler ve veriler ışığında öğretmenin öğretim 
yolu ve öğrencilerin sanatsal eğilimleri gibi bölümler çözümlenmekte; yorumlama aşamasında 
bu bilgilerden anlam çıkararak yorum yapılmaktadır. En son basamak olan yargı aşamasında 
ise tüm aşamalardan toplanan bilgiler ışığında sınıfın güçlü ve zayıf yönlerini iyileştirmeye 
dönük önerilerde bulunulmaktadır (Özsoy, 2005: 215). Bu bağlamda eğitsel eleştiri, durum 
(örnek olay) çalışmasıyla denk görülebilir. Çünkü nitel durum çalışmasının en belirgin 
özelliği, bir ya da birkaç durumun bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve bir duruma ilişkin 
etkenlerin söz konusu duruma olan etkisi üzerine yoğunlaşmaktır (Yıldırım ve diğerleri, 2008: 
77). 

 
2.2. Örneklem 
 
Araştırmaya dahil edilen çalışma grubu, araştırmacı tarafından rastgele seçilmiş olan, 

tarafımızca A ve B olarak kodlanan iki %25 burslu öğrenci, ve C ve D olarak kodlanan iki 
paralı okuyan öğrenci ve E ve F olarak kodlanan iki tam burslu öğrenci olmak üzere toplam 
altı öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler, seçilirken dengeli cinsiyet dağılımına, lisans 
öğrenimlerine devam etmelerine, sorumluluk bilincine sahip olmalarına dikkat edilmiştir. 
Burada amaç, derinlemesine bilgi edinmek ve konu hakkında daha fazla bilgi 
toplayabilmektir. Tabakalı amaçlı örnekleme yoluyla seçilen çalışma grubu, literatürde kota 
örnekleme olarak da bilinmektedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2011: 90-91). 

 
2.3.Verilerin Toplanması 
 
Araştırma ile ilgili veriler, eğitsel eleştiri yöntemi kapsamında araştırmacı tarafından 

geliştirilen öğrenci tanıma formu, öğrenci görüşme formu, öğretim elemanı görüşme formu ve 
ders kaydı dökümüne dönüştürülen video kaydı ve fotoğraftan oluşmaktadır.  

 
2.4.Verilerin Analizi 

 
Verilerin analizi, öğrencilerin görüşme ve tanıma formlarına verdikleri yanıtların 

araştırmacı tarafından kodlanarak başlıklar halinde ele alınması ile ve öğretim elemanının yarı 
yapılandırılmış görüşme formuna verdiği yanıtlar yorumlanması ile elde edilmiştir. 
Öğrencilerin ilgilerini belirlemede önemli bir rol üstlenen öğretim elemanının kullandığı 
ağırlıklı öğretim yolunu tespit etmek üzere, gözlemlenen derslerin içerik çözümlemesi 
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(Bkz.Tablo 1) ve öğretimin zamanlama sıklığı, video kaydı dökümlerinden faydalanılarak 
saptanmış ve süre örnekleme tablosuna dönüştürülmüştür (Bkz.Tablo 2). Đçerik incelemesi 
yapılan öğretim sürecinin çözümlenmesi aşamasında işlem basamakları aşağıda gösterildiği 
gibi gerçekleştirilmi ştir. 

1. 45 dakikalık ders süresinde öğretim elemanının konuşmasını ve davranışlarını 
kaydetme, 

2. Öğretim elemanının konuşmasını, 5 dakikalık zaman dilimlerine ayırarak 
yazıya dökme, 

3. Video kaydının yazıya dönüştürülmesinde, öğretim elemanının her 5 dakikalık 
zaman diliminde aktif kullandığı öğretim yolunun kodunu, sayfa kenarına yazma, 

4. Her öğretim biçimine ayrılan zamanı hesaplayarak zaman cetveli oluşturma, 
5. Öğretim elemanının en sık kullandığı öğretim yolundan en az kullandığı 

öğretim yoluna doğru bir sıralama yapma ve bunu zaman çizelgesinde gösterme. 
 
Öğretim elemanının kullandığı öğretim yollarının kodlanmasında temel alınan 

öğretim yolları ve içerikleri: 
 

a) Temel bilgi aktarımı: genellikle dersin başlangıcında tercih edilen bir öğretim 
yoludur. Bilginin planlı bir şekilde anlatılması ve konunun bütün sınıfa yol gösterilmesini 
içermektedir. 

b) Yönetsel öğretim, sınıftaki araç gereçlerin düzenlenerek öğrenci disiplinini 
sağlamayı içermektedir. 

c) Süreç içinde iletişimsel öğretim, küçük gruplarla ya da bireysel olarak 
öğrencilerin ürün ve gelişimlerine dönük öğretim elemanının öğrenmeyle ilgili görüşlerini 
belirtmesidir. Öğrencilerle konuşmalar ve anında görüş bildirme bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 

d) Đşlevsiz öğretim, öğretim elemanının doğrudan öğretim amacı olmaksızın 
öğrenciyle konuşmasını ve şakalaşmasını kapsamaktadır (Kırışoğlu ve diğerleri,1997: 358). 

 
Çalışma grubuna dahil edilen katılımcılarda ve öğretim yollarında kullanılan kodlar 

aşağıda belirtilmiştir. 
 
Kodlar /  Öğretim Yolları                                              

     Temel Bilgi Aktarımı                                   
 SüreçĐçerisinde Đletişimsel                                                                                  

       Yönetsel                                                      
       Đşlevsiz                                                                
   

Kodlar /  Araştırmaya dahil edilen katılımcılar                                               
 
   Ö Öğretim elemanı                                                                 
   Ö Öğrenci         
   A  Araştırmacı 

 
Araştırmaya dahil edilen Öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim 

yollarından hareketle öğretmen tipi belirlenmiş ve bu çalışma için aşağıda yer alan 
tanımlardan faydalanılmıştır.  
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a) Otoriter/diktatör tip veya öğretim tarzı: emretmeyi öngören, öğretici 
merkezlidir. 

b) Belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzında öğretici, önceden 
hazırlamış olduğu açık uçlu ya da birden fazla seçenekli sorularını öğrencilere yönelterek, 
onları doğru yanıt vermeleri konusunda cesaretlendirir. Bu yöntem genellikle sanat tarihi, 
sanat eleştirisi ve estetik gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

c) Yol gösterici/kolaylaştırıcı öğretim tarzı, öğreticinin kişisel becerileri 
doğrultusunda belirlediği örnekleri ve açıklamaları içermektedir. Öğretici öğrencilere yol 
gösteren, yöneten konumundadır. 

d) Tasasız öğretim tarzını benimseyen öğretici de sınıf içinde aktif olmayan, 
çoğunlukla öğrencileri araştırma yapmaları hususunda cesaretlendiren bir role sahiptir. 
Sonuçları bakımından başarılı olmayan bu öğretim tarzı, en zayıf öğretim yöntemlerindendir 
(Kırışoğlu 1991’den aktaran Katırancı, 2004: 281-282). 

 
3.BULGULAR VE YORUM 
 
3.1. “Araş tırmanın Yapıldığı Eğitim Ortamı Nasıldır?” Alt Amacına Đlişkin 

Bulgular ve Yorum 
 
Eğitim ortamının ayrıntılı incelenmesi okulun sosyo-kültürel durumu, fiziki tanımı 

ve sınıfın durumu başlıkları altında toplanmıştır. 
 
3.1.1 Eğitim Ortamında Sosyo-Kültürel Çevre 
 
Kültür genel olarak insanların uzun yıllar boyunca devam ettirdiği ortak yaşayışının 

doğal bir sonucu olan maddi ve manevi değerlerinin, davranış biçimlerinin bir bütünüdür 
(Korkmaz, 1982: 2). Çevre ise, “ hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel 
dış faktörler bütünlüğü” dür (TDK, 2000: 227). Kültür, yaşadığımız çevreyle ilişki içindedir. 
Her sosyal yapı, düşünme ve yaşama tarzlarına, nasıl ve ne şekilde davranılacağına ilişkin 
kalıplaşmış modeller sunar ve birey tercihlerini bu kalıplar içerisinden yapar (Ersoy, 2010: 
73-74). Bu sebeple, kültürel yapının çevrenin şekillenmesinde etkin bir rolü olduğunu, bu 
şekillenmenin bireyleri etkilediğini ve bu etki-tepki sürecinin sürekli devinim halinde 
olduğunu söylemek mümkündür. 

 
Araştırma kapsamında ele alınan Üniversite Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer 

almaktadır. Etimesgut Đlçesi, Ankara’nın batısında toplam 10.300 hektar yüzölçümüne sahip 
Ankara metropolünün merkez ilçelerinden biri olup, doğudan batıya doğru eğimi azalan çanak 
şeklinde bir oluk vadi görünümdedir. Vadinin tabanına oturmuş Ankara çayına dik tepe 
aralarından uzanan yan vadilerle bütünleşen Ankara Ovası yer almaktadır. Etimesgut Đlçesinin 
ortalama yüksekliği ise 807 metredir. Đlçe halkında dernekçilik, siyasi parti, spor kulüpleri, 
düğün, cenaze gibi aktivite ve dinamizm daha çok gecekondu kesiminde mevcuttur. Đlçe, 
diğer bir yönüyle, modern kentleşme sürecinde örnek yapılaşmalara sahne olmaktadır. 
Araştırmada incelenen eğitim ortamı, Bağlıca mahallesinde yer almaktadır. Bağlıca mahallesi 
Etimesgut ilçesine bağlı bir mahalledir. Ankara’nın yeni yerleşim merkezlerinden biri olan 
Bağlıca yeni yapılan konutlarla beraber sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan insanlar tarafından 
tercih edilen bir mahalledir. 
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3.1.2.Eğitim Ortamının Fiziki Tanımı 
 

Araştırmanın yapıldığı üniversite 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 6 Meslek 
Yüksekokulu ve 7 Enstitü ’ye sahiptir.13 Araştırma Merkezi, 1500 civarında öğretim elemanı, 
10 bine yakın öğrencisi vardır. Üniversitenin eğitim-öğretimi iki ayrı kampüste 
yürütülmektedir. Şehir kampüsü, Bahçelievler, Emek ve Maltepe semtlerinde yerleşiktir. 
Bağlıca Kampüsü ise, Ankara-Eskişehir Karayolu 20. km’ de 650 dönümlük yapılaşma arazisi 
üzerinde kurulmuştur. 

Araştırmanın gerçekleştiği Diş Hekimliği Fakültesi 1999 yılında kurulmuş olup 
bugün Bağlıca kampüsünde bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde, dört tam burslu 
okuyan öğrenci, bir %50 bursla okuyan öğrenci ve dört tane de %25 burslu okuyan öğrenci 
eğitim almaktadır. Fakülte, genel anlamda bakımlı görünmektedir. Fakültenin olduğu yerin 
etrafı otoparklarla çevrelenmiştir. Diş hekimliği fakültesi (Bkz.Fotoğraf No:1), fen edebiyat 
fakültesiyle ve iç mimarlık bölümleri ile ortak bir bina kullanmaktadır. Yaptığımız gözlemler 
ve edindiğimiz bilgilere göre Diş Hekimliği fakültesinde okuyan öğrenciler hem iç mimarlık 
hem de güzel sanatlar bölümü öğrencileri ile ders dışında birlikteler ve aynı ortamları 
paylaşmaktalar. Bu durumun, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sanata olan ilgilerine 
yön verebildiği düşünülebilir.  

      Fotoğraf No: 1 
 

     
Fotoğraf No: 2     Fotoğraf No:3 

 
Diş Hekimliği Fakültesinin arka bahçesindeki duvar renklendirilmiş (Bkz.Fotoğraf 

No:2-3), grafiksel düzenlemeler yapılmış ve boyanmış araba lastikleriyle de dikkat çekici bir 
çevre düzenlemesi gerçekleştirilmi ştir. 

 
Fakültenin kapısından binaya girildiğinde, solda güvenlik elemanı için yerleştirilmi ş 

bir masa ve hemen arkasında yer alan duvarda üniversitenin kurucusunun fotoğrafı yer 
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almaktadır. Giriş yönünde ilk karşılaşılan duvarda seramik panolar yerleştirilmi ştir. Seramik 
pano (Bkz.Fotoğraf No:4-5) aydınlık, ferah ve öğrencilerin her gün görebileceği bir mekanda 
yer almaktadır. Seramik pano ile oluşturulan estetik düzenleme, hem öğrencilerin dikkatini 
çekmekte hem de öğrenciyi sorgulamaya yönlendirmektedir.  

 

        
 
                   Fotoğraf No:4             Fotoğraf No:5 
 
Diş Hekimliği Fakülte binasının giriş katında, sağ tarafta, koridora açılan ikinci bir 

koridorda güzel sanatlar bölümü yer almaktadır. Merdivenlerin bulunduğu boş alan 
(Bkz.Fotoğraf No:6-7) güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin sergi salonu olarak da 
kullanılmaktadır. Kantinin de burada bulunmasından dolayı diş hekimliği Fakültesi 
öğrencileri bu alana sıklıkla gelmektedirler. Öğrenciler arası iletişimin yoğun olduğu bu 
alanda öğrencilerin sanat objelerini görmesi, sanatsal objelerle etkileşim kurmaları ve sanatın 
sohbetlerine konu olması dikkat çekicidir. 

 

                   
                Fotoğraf No:6       Fotoğraf No:7 
 
Bu araştırma kapsamında çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin, okul içinde 

özellikle kendilerine ayrılan mekanlarda sanatla ilgili birçok uyaranı olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca sanatla iç içe bir yaşam Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin farklı sanatsal 
kazanımlar edinmesine özellikle de beğenilerinin gelişmesine yol açabilir.  
 

3.1.3. Sanat Dersliğinin Durumu 
 

Fakültenin ikinci katında yer alan G 206 nolu derslikte, Diş Hekimliği Fakültesi 
öğrencileri sanat tarihi derslerine devam etmekteler. Arka cepheye bakan bu derslikte bir yazı 
tahtası, bir projeksiyon, bir bilgisayar, bir öğretim elemanı masası ve Öğrenciler için kolçaklı 
sandalyeler yer almaktadır (Bkz.Fotoğraf No:8-9). Projeksiyon tahtanın sağ tarafındaki duvara 
yansıtılmaktadır. Bu sebepten öğrenciler ders başlangıcında sandalyelerini “L” şeklinde 
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düzenlemektedirler. Sınıf mevcudu 46 kişidir. Ancak dersliğin hacmi öğrencilerin hepsini 
alabilecek kadar geniş değildir. Video kaydının alındığı gün dersliğin havasız olması buna 
dayandırılabilir. Derslik kapısının sol tarafında bulunan askılıklar ve duvarda deliklerden 
görünen demirler beklenen sanat dersliği için hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu durumun, 
öğrencilerin ve öğretim elemanının motivasyonunu etkileyebileceği düşünülebilir. 
Araştırmaya dâhil edilen üniversitenin, özel bir kurum olmasına rağmen sanat tarihi dersliği 
için yeterli ortamı oluşturmadığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Nitekim, sanatla ilgili bir 
mekanın düzenlenmesinde gösterilen titizlik ve özen, sanata verilen önemin de göstergesidir. 

 

       
          Fotoğraf No: 8             Fotoğraf No:9 
 

3.2.“Araş tırmaya Dâhil Edilen Öğretim Elemanının Genel Özellikleri 
Nelerdir?” Alt Amacına Đ lişkin Bulgular ve Yorum 

 
Bu bölümde bulgular, öğretim elemanının “Öğretim Elemanı Görüşme Formu”na 

verdiği yanıtlardan elde edilmiştir. 
 
Araştırmaya dahil edilen öğretim elemanı Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı lisans programından 1994 yılında mezun olmuştur. Y. Lisans eğitimini, 1997 
yılında, Doktora eğitimini 2008 yılında aynı Üniversitenin Sanat Tarihi Anabilim Dalında 
tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Bizans Sanatıdır, “Resim Sanatında Đnancın Đmgeleri”isimli 
kitapta, “12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans” isimli bölümü yazmış olup birçok 
bilimsel toplantı ve seminere katılmıştır. Aynı zamanda alanıyla ilgili pek çok projede yer 
almıştır.  

 
Öğretim elemanı, 2003 yılından itibaren bu üniversitede öğretim görevlisi olarak 

görev yapmakta ve son on yıldır farklı branşlarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin seçtiği 
sanat tarihi dersinin sorumlu öğretim elemanı görevini yürütmektedir. Sanat tarihinin, 
çevrenin, estetik değerlerin ve tarihin anlaşılmasını sağlayan bir bilim dalı olduğunu belirten 
öğretim elemanı, sanat tarihi dersinin, sosyal zekamızı, algımızı ve aynı zamanda 
vizyonumuzu genişlettiğini de ifade etmiştir. Öğretim elemanı, farklı alanlarda eğitim gören 
öğrencilerin de sanat tarihi dersine ilgileri olduğunu gözlemlemiş ve bunu kendisiyle 
yaptığımız görüşmede dile getirmiştir. 

 
Öğretim elemanı, dersinin içeriğini dünya sanat tarihine dayalı ve sanatçı odaklı 

oluşturmuştur. Dersin genelini görseller eşliğinde sunum yöntemi kullanarak; kültürel, tarihsel 
ve sosyal değişimlere değinerek yürütmektedir. Öğretim elemanı, konulara ilişkin belgesel 
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gösterimi, müzik dinletisi ve güncel sergilerin gezilmesi gibi etkinliklerle öğrencinin ilgisini 
arttırabildiğini düşünmektedir. 

 
Hiçbir ön bilgisi olmadan ya da zorunluluktan sanat tarihi dersini seçen öğrencilerin, 

dönemin sonunda öğretim elemanına teşekkür etmeleri ve kendilerine yeni bir ilgi alanı 
edindiklerini söylemeleri, öğretim elemanını en çok mutlu eden hatta motive eden nedenlerin 
başında yer almıştır. Öğretim elemanı bu durumu; yaşadığımız toplumu daha iyi hale 
getirmek için küçük ama değerli bir hareket olarak tanımlamıştır (Nilüfer Peker, Kişisel 
Görüşme, 31.03.2014). 

 
Mesleğini seven ve aktif bir öğretim elemanı olduğu tarafımızca gözlemlenen 

öğretim elemanının araştırmamıza severek ve isteyerek katkıda bulunması araştırmanın 
varsayımlarını güçlendirmiştir.  
 

3.3. “Öğretim Elemanının Ağırlıklı Olarak Kullandı ğı Öğretim Yolu Nedir?”Alt 
Amacına Đlişkin Bulgular ve Yorum 

 
Bu bölümde, video kayıtları incelenerek, yazılı ders kayıt dökümü oluşturulmuş ve 

veriler üst başlıklar altında toplanarak kodlanmıştır. Elde edilen bulgular süre örnekleme 
tablosunda öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yolu ile birlikte gösterilmiş 
ve tablo çözümlenerek öğretmen tipi belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
Araştırmaya dahil edilen Sanat Tarihi dersi, Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Düzeyi 

birinci sınıf dersidir. 45 dakikalık Video kaydında, dersin öğretim elemanı tarafından 
kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri; anlatım, soru-cevap ve gösteri (demonstrasyon)’dir. 
Video kaydının içeriğini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo: 1- Gözlemlenen Dersin Video Kaydı Dökümü 
 

ZAMAN  KATILIMCI  ÖĞRETĐM 
YÖNTEM Đ 

KONU KODLARI  

15.30 O Đşlevsiz Öğrencilerin yerleşmesi ve  öğretim 
elemanının sınıfa gelmesi 

 
15:32 O-O Süreç içerisinde 

iletişimsel 
Bir önceki dersin 

kısa özeti 
 

15:35 O-O Temel Bilgi 
Aktarımı 

Paris Akademisinin kuruluşu ve işlevi 
hakkında bilgilendirme 

 
15:40 Ö-O Süreç Đçerisinde 

Đletişimsel 
Ingres’in büyük odalık isimli resmi 

üzerine 
soru-cevap 

 
15:45 Ö-O Temel Bilgi 

Aktarımı 
Ingres’in büyük odalık resminin 

detaylarını açıklama 
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15:50 Ö-O Temel Bilgi 
Aktarımı 

Süreç Đçinde 
Đletişimsel 
Đşlevsiz 

 

Ingres’in Türk Hamamı resmini 
açıklama ve soru-cevap 

16:00 O-O Temel Bilgi 
Aktarımı 

Delacroix’in Özgürlük tablosunu açıklama 

16:05 O-O Süreç Đçinde 
Đletişimsel 

Temel Bilgi 
Aktarımı 

Courbet’in Günaydın bay Courbet 
resmini açıklama soru-cevap 

 

16:10 O-O Temel Bilgi 
Aktarımı 

Yönetsel, Đşlevsiz 

Courbet’in resmini açıklama 
Müzeye gitme ödevi verme 

16:15 Ö-O Yönetsel, Đşlevsiz Müzeye gitmeleri ve sınav sonuçlarının 
haftaya asılacağı hakkında bilgilendirme 

Tablo 1 ‘den anlaşıldığı üzere Öğretim elemanı bu derste çoğunlukla önceden 
belirlediği sanatçıların eserleri hakkında öğrencilere bilgi aktarmış, onlarla soru cevap 
diyaloğu kumuş ve dersi görseller eşliğinde tamamlamıştır. Öğretim elemanının dersini 
belirlenen süre içerisinde ve verimli olarak tamamladığı ifade edilebilir. Bu tabloyu zaman 
çizelgesinde %’lik olarak göstermek üzere tarafımızca oluşturulan Tablo 2 ve açıklaması 
aşağıda gösterilmiştir.  

 
Tablo: 2- Gözlemlenen Dersin Süre Örnekleme Tablosu 
 
Öğretim Yolu                    Dakika         Yüzde(%) 
 
Temel Bilgi Aktarımı    15                    33,3 
Yönetsel       5                     11,1 
Süreç Đçinde Đletişimsel    21                    46,6 
Đşlevsiz          4                       8,8 
Toplam                                 45                      100 
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi, dört eserin incelendiği 45 dakikalık video çekiminin kayıt 

dökümü sonucunda, öğretim elemanının %46,6 oranında süreç içinde iletişimsel, %33,3 
oranında temel bilgi aktarımı, % 11,1 oranında yönetsel ve %8,8 oranında işlevsiz öğretim 
yollarına başvurduğu belirlenmiştir. Kayıt altına alınan 45 dakikalık sanat tarihi dersinde, 21 
dakika iletişimsel öğretim yolunu kullandığı için, Öğretim elemanının kullandığı ağırlıklı 
öğretim yolu tarafımızca “süreç içerisinde iletişimsel” olarak belirlenmiştir. 

 
45 dakikalık ders süresinde % 46,6 oranında süreç içinde iletişimsel öğretim yolunu 

kullandığı için öğretim elemanının, “Belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzı”ına 
sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Gözlemlenen ve video kaydına alınan derste 
öğretim elemanı, öğrencilerle etkileşim içerisinde olmanın yanı sıra, % 33,3 oranında temel 
bilgi aktarımında bulunduğundan, “otoriter öğretim tarzı” nı  da benimsediği söylenebilir. 
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3.4. “Çalışma Grubuna Dâhil Edilen Öğrencilerin Profilleri Nasıldır?” Alt 
Amacına Đlişkin Bulgular ve Yorum 

 
Bu bölümde bulgular, çalışma grubuna dâhil edilen katılımcı öğrencilere uygulanan, 

öğrenci tanıma formundan edinilen verilerin, araştırmacının gözlemleri ile desteklenmesi 
sonucu düzenlenmiştir. 

 
Öğrenciler, genel anlamda iyi ve orta düzeyde ekonomik gelire aynı zamanda iyi ve 

orta derecede sosyal statüde ailelere sahiptirler. Araştırmaya katılan öğrencilerin biri üç 
kardeş diğerlerinin hepsi iki kardeştir. Bu öğrencilerden biri üniversitenin yurdunda diğerleri 
ise aileleriyle beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Çalışma grubuna dâhil edilen 
öğrencilerin genel profillerinin belirlenmesi amacıyla toplanan bu bilgiler öğrencilerin sanat 
tarihi dersine olan ilgilerini belirlemede çok da etkili olmamıştır. 

 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin hepsinin anne ve babaları sağdır ve çoğu anne 

babanın eğitim düzeyleri lisans seviyesindedir. Öğrencilerin üçte birinin annesi 
çalışmamaktadır. Sadece bir öğrencinin babası emeklidir. Öğrencilerin ailelerinin eğitim 
düzeyleri, öğrencilerin sanata karşı tutumlarını desteklemede etkili olabilir. Burslu, burssuz ve 
%25 burslu öğrencilerden seçilen çalışma grubunun ailelerinin eğitim düzeylerinde ciddi bir 
farklılık görülmemekle birlikte, ailelerin eğitim düzeyleri yüksektir ve öğrencilerin 
tamamında evin geçimini baba üstlenmiştir.  

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin biri hariç (özel kolej) hepsi Anadolu lisesinden 

mezun olmuştur. Anadolu liseleri belli bir sınav başarısına göre öğrencilerin yerleştiği milli 
eğitime bağlı eğitim kurumlarıdır. Öğrencilerin üniversite sınavına göre başarı sırası ilk 
14.000 ile 25.000 arasıdır. 2013-ÖSYS’ye toplam 1.923.033 aday başvuru yapıldığı göz 
önüne alınırsa bu öğrenciler tarafımızca başarılı olarak nitelendirilebilir. Belli bir başarı 
düzeyinde olan bu öğrenciler, kendilerini rahat ifade edebilen, karşılaştıkları güçlükleri çözme 
becerilerine sahip bireylerdir. Bu durum, sanat tarihi dersindeki başarılarına da olumlu katkı 
sağlamış olabilir. Nitekim Çalışma Grubunda yer alan öğrencilere ait vize notları da bunu 
destekler niteliktedir. Notlar 40 puan üzerinden verilmiş olup öğrencilerin aldıkları puanlar 
sırasıyla şöyledir: A kodlu öğrenci:40 puan, B kodlu öğrenci:33 puan, C kodlu öğrenci: 35 
puan, D kodlu öğrenci: 31 puan, E kodlu öğrenci: 30 puan ve F kodlu öğrenci:14 puan.  

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı, boş zamanlarında kültürel faaliyetlere 

katılmaktan hoşlandıklarını belirtmiş ve sergi ya da sanat müzesi gezdiklerini ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin tamamının sanata dair bir geçmişleri vardır. Örneğin, çalışma 
grubunda daha önce müzeye ya da sergiye gitmeyen hiçbir öğrenci yoktur. Öğrencilerin sanat 
ve sanat tarihi ile ilgili hazır bulunuşluklarının olduğu görülmektedir. Sanata ve sanat tarihi 
dersine karşı bir ilgilerinin olduğunu sergi veya müzeye zaman ayırmalarından anlamak 
mümkündür. 
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3.5.“Çalışma Grubuna Dâhil edilen Öğrencilerin Sanat Tarihi Dersine Yönelik 
Düşünceleri Nelerdir?” Alt Amacına Đ lişkin Bulgular ve Yorum 

 
Bu alt amaç doğrultusunda araştırmaya katılan öğrencilerin görüşme formuna verdiği 

yanıtlardan faydalanılarak, öğrencinin sanat tarihi dersine yönelik düşünceleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

 
Sanat tarihi dersliğinin fiziki koşulları konusundaki düşüncelerin belirlenmesi 

amacıyla sorulan soruya, çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerden, burslu okumakta olan 
iki öğrenci memnun değildir (Öğrenci E ve Öğrenci F, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Bunun 
yanı sıra %25 burslu okumakta olan öğrenciler mekânın uygun olduğunu düşünmektedirler 
(Öğrenci A ve Öğrenci C, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Paralı eğitim alan öğrencilerin ise 
biri dersliğin dersin içeriğine uygun olduğunu düşünürken, diğeri bu ders için mekânın uygun 
olmadığı görüşündedir (Öğrenci B ve Öğrenci D, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Sanat tarihi 
dersliğinde mekânın ve fiziki koşulların yeterli olmadığını düşünen öğrencilerin tamamı, 
sınıfta dersle ilgili görsel materyallerin olmadığını ve daha geniş bir sınıf ya da atölyede dersi 
işlemek istediklerini belirtmişlerdir. Bir öğrenci dersi bahçede çimlerin üzerinde işlemek 
istediğini dile getirmiştir (Öğrenci F, Kişisel Görüşme, 08.05.2014).Gözlemlerimize ve 
öğrenci görüşme formlarından edinilen bilgilere göre, dersin işlendiği derslik küçük ve bu 
ders için elverişsizdir. Sanat tarihi dersinin estetikten yoksun bir sınıfta verilmesi öğrencilerin 
dikkatini çekmiş ve ilgi düzeylerini azaltmıştır. Bir öğrencinin, teorik bir dersin bahçede 
çimenlerin üzerinde yapılmasını istemesi, ya onun farklı düşünme biçimi geliştirebilen 
yaratıcı bir birey olduğuna ya da bu dersliğin gerçekten de bunaltıcı olabildiğine işaret ediyor 
olabilir.  

 
Öğrencilerin biri hariç hepsi sanat tarihi dersini sevdiklerini belirtmişlerdir. Sanat 

tarihi dersine dâhil edilen konuların genel kültür seviyesinde olduğunu, keyifli ve ilginç şeyler 
öğrendiklerini söylemişlerdir. Sadece paralı eğitim alan bir öğrenci konuların ilgisini 
çekmediğini belirtmiştir (Öğrenci D, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Öğrencilerin hepsi, derste 
birbirinden farklı konulara ilgi çekici yanıtını vermişlerdir. Bu durum derste ele alınan 
konuların, her bir öğrencide farklı etkiler yarattığını düşündürmektedir. 

 
Araştırmaya katılan Öğrencilerin üçte ikisinin derste öğrendikleri konulara ilişkin ön 

bilgileri olmadığı belirlenmiştir. Diş Hekimliği Fakültesinde %25 burslu okumakta olan 
öğrencilerden yalnızca biri Rönesans dönemi ve sanatçıları hakkında dersten önce ön 
bilgisinin olduğunu ifade etmiştir(Öğrenci A, Kişisel Görüşme,08.05.2014). Paralı eğitim alan 
öğrencilerden biri de, Đtalya gezisinde eserlerden bir kaçını gördüğünü yazmıştır (Öğrenci D, 
Kişisel Görüşme, 08.05.2014). A ve D kodlu öğrenciler, sanat tarihi dersinde ele alınan 
konular hakkında dersten önce ön bilgi sahibi öğrenciler olarak görüşme formları ile 
belirlenmiş ve tarafımızca kodlanmışlardır. Ön bilgisi olmamasına rağmen öğrencilerden biri 
hariç hepsinin,  ders başarı puanları birbirlerine yakındır. Hatta sanat tarihi konuları hakkında 
ön bilgisi olmayan öğrencilerin konulara olan ilgilerinin, öğrenci D’ den daha fazla olduğu 
derse katılımlarından da anlaşılmaktadır. Bu da Öğretim elemanının tercih ettiği öğretim 
yollarının ya da dersin içeriğine dâhil edilen konuların öğrencinin ilgisini çekmede belirleyici 
ve etkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Öğrencilerin tamamı, dönemin sonunda ressamlar, heykeltıraşlar, sanat eserleri ve 
sanat akımları hakkında bilgiler edindiklerini ifade etmişlerdir. Diş hekimliği fakültesinde 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

14 

%25 burslu okumakta olan öğrencilerin her ikisi de, derste öğrendiklerinin yeterli olduğu 
görüşündeler(Öğrenci A ve Öğrenci C, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Diş hekimliği 
fakültesinde paralı eğitim alan öğrencilerden biri, derste öğrendiklerinin yeterli olduğunu 
düşünürken, diğeri, ressamların hayatlarını öğrenmek istediğini belirtmiştir (Öğrenci B ve 
Öğrenci D, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Toplamda üç öğrenci sanat tarihi dersinde 
konuların ve kendilerine aktarılan bilgilerin yeterli olduğu görüşünde iken, diğer öğrenciler 
daha fazla şey öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin, daha önce hiç bilmedikleri 
konular hakkında öğretim elemanı tarafından kendilerine aktarılan sanat tarihi bilgilerinden 
fazlasını merak etmeleri ve öğrenmek istediklerini ifade etmeleri, diş hekimliği fakültesinde 
sanat tarihi dersi alan öğrencilerin, sanat tarihine olan ilgilerinin artığını göstermektedir. 

 
Diş Hekimliği Fakültesi sanat tarihi dersinde öğrenilen bilgilerin günlük hayata 

aktarılıp aktarılmadığı konusunda çalışma grubu öğrencilerine yöneltilen soruya, beş öğrenci 
öğrendikleri bilgileri günlük hayata aktarabildiği yanıtını yazmıştır. Diş Hekimliği 
fakültesinde paralı okumakta olan öğrencilerden biri öğrendiği bilgileri nadiren günlük hayata 
aktardığını belirtirken, diğeri sanat tarihi dersinin yorum yapabilme konusunda kendisini 
geliştirdiğini ve bu durumun çevresiyle iletişiminde kendisine olumlu katkılar sunduğunu 
ifade etmiştir (Öğrenci B ve Öğrenci D, Kişisel Görüşme, 08.05.2014). Öğrencilerin sanat 
tarihi dersiyle beraber yorum kabiliyetlerinin artığı tarafımızca da gözlemlenmiştir. 

 
Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerden ikisi, sanat tarihi dersinde öğrendikleri 

bilgilerin meslekleriyle ilgili olduğunu düşünür iken, diğer dört öğrenci sanat tarihi 
derslerinde öğrendikleri bilgilerle meslekî anlamda bir bağlantı kuramadıklarını 
belirtmişlerdir. Ancak öğrencilerin tamamı, sanat tarihi dersinde öğrendikleri bilgilerden 
edindikleri estetik değerlerin diş hekimliği mesleğinde de önemli olduğu yönünde ortak bir 
görüş sergilemiş ve bu dersin özelikle protez dersinde öğrenciler için gerekli olduğunu ifade 
etmişlerdir. Diş hekimliği fakültesi 1. Sınıf lisans öğrencilerinin, kendileri için estetik 
değerlerin en az meslekî teknik bilgiler kadar önemli olduğunu biliyor olmalarının 
belirlenmesi, araştırmamız açısından önemli bir bulgudur.  

 
3.6. “Çalışma Grubunun Sanat Tarihi Derslerine Katılımı Ne Durumdadır?”Alt 

Amacına Đlişkin Bulgular ve Yorum 
 
Bu bölümde video kaydı ayrıntılı olarak incelenmiş ve tarafımızca özetlenerek ele 

alınmıştır. 
 
Diş hekimliği fakültesinde video kaydı ile gözlemlenen sanat tarihi dersi 

başladığında A ve B kodlu öğrenciler notlarına bakmakta iken, C, E ve F kodlu öğrenciler 
dikkatlerini öğretim elemanının gösterdiği görsellere yönlendirmişlerdir. Öğretim elemanının 
derse başladığı ilk soruya öğrenci D cevap vermiştir. Öğrenci A ve B ders boyunca not 
almışlardır. Diğer öğrenciler ise sadece dersi dinlemişlerdir. 

 
Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin tamamı, dersin akışı içinde öğretim 

elemanının sorduğu sorulara cevap vererek derse katılım sağlamışlardır. Tüm öğrenciler 
içerisinde sadece F kodlu öğrenci derste öğretim elemanının sorduğu sorulara kendi isteği ile 
söz alıp cevap vermemiştir. Sanat tarihi dersinde F kodlu öğrencinin başarısının, sanat tarihi 
dersine olan ilgisi ile doğru orantılı olduğu araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Diğer 
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öğrencilerin derse katılım göstermesi derse ilgi göstermekte oldukları şeklinde 
yorumlanabilir. 

 
Gözlemlenen sanat tarihi dersinde, çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin 

tamamının, öğretim elemanı ile göz teması kurmakta, öğretim elemanının sınıf içerisinde 
dolaşımını takip etmekte ve öğretim elemanını dikkatlice dinlemekte oldukları belirlenmiştir. 
Öğretim elemanının konu ile ilgili sorduğu sorulara, çalışma grubuna dâhil edilen öğrenciler 
arasında en çok cevap veren öğrenciler, B ve E kodlu öğrencilerdir. Diğer öğrenciler zaman 
zaman derse katılım gösterir iken F kodlu öğrenci derste pasif kalmayı tercih etmiştir. Bütün 
öğrenciler öğretim elemanının slaytlarla gösterdiği resimleri dikkatlice izlemiş, öğretim 
elemanı tarafından aktarılan bilgileri dinlemiş ve özellikle de oryantalist tarzda yapılan 
resimleri şaşkınlık ve hayranlıkla incelemişlerdir. Bu şaşkınlık düzeyi ilgi ve dikkatlerini 
artırmıştır. Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin, doğu kültürünü yansıtan batılı 
sanatçıların eserleri ile daha önce hiç karşılaşmamış olmaları düşündürücüdür. Öğrencilerin 
kendi kültürlerine ait bilindik konuları (Hamam sahneleri) ve imgeleri (giysiler, kılıçlar vb.) 
batılı sanatçıların yorumları ile sanat eserlerinde görmeleri onların derse katılımlarını arttırmış 
ve sanat tarihi konularına olan ilgilerini de olumlu yönde etkilemiştir. 
 

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 

4.1.Sonuç 
 

1) Gözlemlerimizden ve öğrencilerin fiziki şartlar bakımından özel bir 
üniversiteden beklentilerinden, gözlemlenen eğitim ortamının, sanat tarihi dersi için yeterli 
olmadığı sonucu elde edilmiştir.  

2) Dersin öğretim elemanı mesleğini ve sanat tarihi alanını seven, kendisini bu 
alanda yetiştirmeye devam eden ve öğrencilerinin sanat tarihi dersine olan ilgilerini arttıran 
başarılı bir öğretim elemanıdır.  

3) Gözlemlenen Sanat tarihi dersinde, öğretim elemanı ağırlıklı olarak süreç 
içinde iletişimsel öğretim yolunu kullanmış ve öğretim elemanı için “ Belirlenmiş konu ve 
öğrenci merkezli öğretim tarzı” belirlenmiştir. Bu da, öğretim elemanının sanat tarihi ders 
içeriklerini konu odaklı seçtiğinin ve ders işleyişini öğrenci merkezli yürüttüğünün bir 
göstergesidir. 

 
4) Gözlemlerimizden, öğrenci tanıma formundan ve öğrenci görüşme 

formlarından elde edilen veriler, Diş hekimliği fakültesinin genel öğrenci profilinin iyi 
derecede sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerden gelen başarılı öğrenciler olduğu 
yönündedir. Öğrencilerin burslu olma durumlarının, sanat tarihi derslerine olan ilgilerine, 
anlamlı derecede bir katkıda bulunduğu yönünde bir sonuca ulaşılamamıştır.  

 
5) Çalışma grubuna dâhil edilen diş hekimliği fakültesi sanat tarihi dersi 

öğrencilerinin tamamının derste birbirinden farklı konulara ilgi duyduklarını açıkça 
belirtmeleri, onların sanat tarihi dersinde, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen bireyler 
olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. 

 
6) Gözlemlenen sanat tarihi dersinde, çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerden 

biri dışında hepsinin davranış ve düşünceleri, kendi kültürel değerlerini ve yansımalarını sanat 
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eserlerinde tanıma, tanımlama, çözümleme ve yorum yapabilme yönündedir. Öğrenciler, 
kendilerine yakın buldukları sanat eserlerini anlamaya çalışarak konuya daha fazla ilgi 
göstermişlerdir.  

 
4.2.Öneriler 
 
1) Öğrencilerin ilgi düzeyini arttırmak için sanat tarihi dersliğinin daha geniş, 

fiziki koşullarının daha iyi ve daha donanımlı bir ortamda yapılması önerilmektedir. 
 
2) Diş hekimliği Fakültesi binasının sanat eserleri (resim, heykel ve seramik 

eserler) ile donatılması hem binaya görsel bir estetik katacak hem de binada öğrenim gören 
Diş Hekimliği, iç mimarlık ve güzel sanatlar bölüm öğrencilerinin estetik bakış açılarına 
olumlu katkılar sunacaktır.  Yaşam alanlarındaki görsel zenginlik bireylerin yaşam alanlarını 
sahiplenmelerine ve aidiyet duygularının gelişmesine de katkıda bulunabilir.   

 
3) Diş hekimliği mesleği, estetik değerlerin önemli olduğu bir meslek dalıdır. 

Öğrencilerin birçoğu bu durumun farkındadır. Sanat tarihi derslerinin yanı sıra Estetik dersleri 
de Diş Hekimliği Fakültesi Lisans öğrencilerine seçmeli bir ders olarak önerilebilir.   
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DUYARLILIK VE KAR ŞILIKLILIK TEST Đ: GEÇERL ĐK VE GÜVEN ĐRLĐK 
ÇALI ŞMASI 

 
Ayşegül ULUTAŞ AVCU∗∗∗∗              Ayşe Belgin AKSOY∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Öz 
Bu araştırmanın amacı, Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart tarafından 2001 yılında geliştirilen 

Mizaç Değerlendirme Bataryası’na ait Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerini Türkçeye uyarlamak ve testlerin 
geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Malatya il merkezinde çeşitli Aile Sağlığı 
Merkezlerinin hizmet verdiği bölgelerde bulunan Duyarlılık alt testi için 70 anne ve bebek; Karşılıklılık alt testi 
için 29 anne ve bebek katılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde testlerin orijinal formla uyumlu olduğu 
görülmüştür. DT’nin iç tutarlılık katsayıları .48 ile .77 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı .81; KT’nin iç 
tutarlılık katsayıları .33 ile .61 arasında, gözlemciler arası uyum katsayısı ise .93 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 
testlerin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
 Anahtar Sözcükler: Duyarlılık, karşılıklılık, etkileşim, geçerlik, güvenirlik. 
 

THE SENSITIVITY AND SYNCHRONY TEST: THE STUDY OF VALIDITY AND 
RELIABILITY 

 
Abstract 

 The purpose of this research is to adapt temperament assessment battery developed by Gonzalez, 
Gartstein, Carranza ve Rothbart in 2001 into Turkish and to analyze the tests in terms of credibility and validity. 
For susceptibility subtest 70 mothers and infants, for reciprocality subtest 29 mothers and infants participated in 
the research in areas where various Family Health Centers provide service in Malatya centrum. It is observed in 
confirmatory factor analysis that the tests are concordant with the original form.Internal consistency coefficient 
for the susceptibility test was between .48 and .77, coefficient of concordance among the observers was.81. 
internal consistency coefficient for the reciprocality test was between .33 and .61 and the coefficient of 
concordance among observers was .93.According to these results it can be said that tests are are valid and 
reliable tools of surveying. 
 Key Words: Sensitivity, synchrony, interaction, validity, reliability. 
 

1. GĐRĐŞ 
Yaşamın ilk iki yılını kapsayan bebeklik döneminde bebeklerin anneleri ile 

etkileşimleri, bebeğin sosyal duygusal alanda sağlıklı bir gelişim göstermesini ve ilerde 
topluma uyum sağlayan bireyler olmasını sağlar. Bebeğin gelişiminde zamanının çoğunu 
birlikte geçirdiği annesinin ve içinde yaşadığı çevrenin büyük önemi vardır. Annelerin 
bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ebeveynlik rollerini etkili bir şekilde yerine 
getirebilmesi, bebekleri ile etkileşimleri ve bebek gelişim bilgileri ile ilgilidir. Etkileşim, 
karşılıklılı ğı gerektirdiğinden anne-bebek etkileşiminde anne ve bebeğin birbirlerini karşılıklı 
olarak etkilediklerini söylemek mümkündür.  

Annelerin bebekleri ile etkileşim becerilerinin ortaya çıkması ve gelişimi, Ekolojik 
Sistemler Kuramı’na dayandırılabilir. Ekolojik Sistemler Kuramı, çocukların aileleri ya da 
bakıcıları ile kuracakları karmaşık etkileşimlerin değerlendirilmesini içermektedir. Kuramın 
öncüsü olan Bronfenbrenner, ekolojik kuramı açıklamada birbirinin içine girmiş şekilde ve 
merkezden uzağa doğru mikro, mezo, ekzo, makro ve kronosistem kavramlarını kullanmıştır. 
Ekolojik Sistemler Kuramı, bireyin bilgi, tutum, beceri ve stratejileri ile çevrede bulunan aile, 
okul, kültür, sosyal ortam gibi etkenlerin etkileşimini içeren bir modeldir (Yeh, 2004: 12). Bu 
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kurama göre erken ebeveyn-çocuk ilişkilerini ekolojik sistemler arasındaki ilişkiler doğrudan 
ya da dolaylı olarak etkileyebilir. Merkezden uzak ve merkeze yakın etkenler, anne ve bebek 
arasındaki etkileşimleri etkileyebilmektedir (Lickenbrock, 2010). Bu bağlamda anne-bebek 
etkileşimini açıklamak bu kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 

 
1.1. Anne-Bebek Etkileşimi   

Đnsanlar, doğdukları andan itibaren sosyal bir yaşamın içine girerler; çünkü bebeklerin 
hayatta kalabilmeleri için yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
bebek, söz konusu ihtiyaçları giderilirken kendisine en yakın kişi olan annesi ile etkileşime 
girmektedir (Atay, 2011: 12). Gözlemler, doğumdan sonraki ilk yıllarda beslenme ile bakım 
yanında anne ile bebek arasındaki duygusal ilişkinin sanıldığından çok daha önemli olduğunu 
kanıtlamaktadır. Bu dönemde bebeğin gereksinimleri çok sade olmakla birlikte bunların 
yetersiz karşılanması, sonradan giderilmesi çok güç olan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır 
(Yörükoğlu, 2011: 32). Bebekler için kendileriyle ilgilenen kişileri takip etmek önemlidir. 
Bebekler, yetişkinlerin sesine ve hareketlerine ilgi göstererek onlarla yakın ve sıcak ilişkiler 
kurarlar (Karacan, 1998: 22). Anne ve babaların, çocukların ihtiyaçlarını dikkate alabilmeleri 
için doğumdan başlayarak onlarla iletişim kurmaları gerekir. Đhtiyaçların tümüyle karşılandığı 
bir ortam, aynı zamanda çocuğun kendine ve çevreye olan güveninin oluşmasına yardımcı 
olur (Yavuzer ve diğerleri., 2011: 13-14). Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 
bebeklerin sağlığına gereğince önem vermekle, bebeğin sağlığı ise bebeklerin bakımında 
birincil sorumluluğu üstlenen annelerin bebek bakımı hakkındaki bilgi, tutum ve uygulamaları 
ile yakından ilgilidir (Özvarış, 2001). Ebeveynler, çocuk yetiştirme inançlarındaki 
farklılıklardan dolayı çocuklarıyla farklı etkileşim yolları kullanırlar. Bu etkileşimler dört 
temel şekildedir. Đlki, ebeveynlerin çeşitli şekillerde gerçekleştirdikleri iletişim, ikincisi çocuk 
ağladığında ağlamaya verilen tepkiler, üçüncüsü ebeveynliğin bir görevi olduğuna inandıkları 
eğitim, dördüncüsü ise taşıma ve tutmadır (Trawick-Swith, 2013: 479-480). Kennell ve Klaus 
(1998)’a göre annenin bebeğini erken dönemde emzirmesi, bebeğine dokunması, 
kucaklaması, göz göze iletişimde bulunması, konuşması, sevmesi, okşaması, öpmesi bebeği 
ile olan etkileşiminde kullandığı en etkili davranış modelleridir.  
Her etkileşim aşaması, anne ya da bebekten birinin etkileşimi başlatması ve karşılıklı 
selamlaşma ile başlar, hareketli ve değiş tokuş içeren yüz ifadeleri ve seslendirmelerle artar. 
Yüz ifadeleri ve seslendirmelerle bebek, kolları ve bacaklarıyla yaptığı heyecanlı hareketlerle 
annesine doğru yönelir. Bu etkileşimler süresince bebek annesi ile birlikte aktif olma 
eğilimindedir. Anne ve bebeğin rollerinin değiştiği yer, verdikleri tepkinin zamanlaması 
kısmındadır. Bir bebeğin etkileşimi başlatması ve etkileşimden çıkması, bebeğin kendi 
kendini yöneten ritmini takip etme eğilimindedir. (Özakkaş, 2012: 9). Etkileşimsel 
davranışlar, bebeğin oyunu başlatabilmesini ve annenin yeni oyunlar oluşturarak bu oyunları 
bebeklerin oynamasına fırsat vermesini kapsamaktadır (Fiese, 1987: 24). Anne ile bebeğin 
oyun sırasında doyurucu ve zevk verici bir etkileşimi, annenin çocuğuna karşı geliştirdiği 
sevgi bağının oluşum sürecini, anne ile bebek arasında bağlanmayı ifade etmektedir. Bebeğin 
güven duygusu tekrarlayan pozitif anne-bebek etkileşiminin bileşenidir (James, 2001). 
Ebeveynler ve bebek arasında kurulan iletişim becerisinin, çocuğun benliğine en çok etki eden 
davranış unsuru olduğunun bilinmesi, çocukta sağlam bir kişilik ve karakter oluşumunu 
sağlayacak ve çocuğun olumlu davranışlar edinimine yardımcı olacaktır (Şimşek, 2012: 38). 
Bebek, dış dünyaya karşı verdiği sinyallerin alındığını, ihtiyaçları çevresindekiler tarafından 
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yeterli şekilde karşılandığında fark eder. Bebek bu sinyallerle annesiyle karşılıklı bir iletişime 
geçer. Bu ilk iletişim onun ileride diğer insanlarla kuracağı ili şkinin temelini oluşturmaktadır. 
Bebeğin sosyalleşmesinin temelini bu ilk ilişki oluşturmaktadır (Paktuna Keskin, 2013: 73-
74). Bu bilgiler doğrultusunda anne-bebek etkileşim faktörlerini açıklamak, kavramın daha 
anlaşılır olmasını sağlayabilir.  

 
1.2. Anne Duyarlılığı 

Duyarlılık, ebeveynin çocuğun yaşına uygun ihtiyaçlarına cevap verebilirliği olarak 
tanımlanmaktadır (Feldman, Eidelman ve Rotenberg, 2004). Anne duyarlılığı, ailedeki 
etkileşim örüntülerinin önemli bir öğesidir. Erken dönemde anne-bebek etkileşimini 
tanımlamak için kullanılan bir kavram olup; bebeğin işaretlerine sürekli ve uygun şekilde 
cevap verme ve annelik yeteneği olarak tanımlanmıştır. Anne duyarlılığının gelişiminde 
sosyal destek, anne-bebek etkileşimi ve yüksek benlik saygısı çok önemlidir (Öztürk, 2011: 
30). Anne duyarlılığı erken dönemde anne bebek etkileşimini tanımlamak için bağlanma 
teorisinde kullanılmaktadır. Kavram, Mary Ainsworth ve John Bowlby'nin birlikte çalışmaları 
sonucunda 1978 yılında oluşturulmuş, bağlanma teorisine eklenmiştir (Kemppinen, 2007). 
Bağlanma ilişkilerinin oluşumunda bebek mizacından daha önemli olan anne duyarlılığı, 
sadece bebeğin doğuştan bağlanma özelliğinde değil, aynı zamanda bebeğe karşı cevaplayıcı 
olan ebeveyn bağlanma seviyesinde de önemli rol oynar (Brenner ve Slater, 2004: 250).  

Duyarlı anneler, çocuklarının verdikleri sinyalleri doğru bir şekilde alırlar ve çocuğun 
gereksinimlerine uygun tepkiler verirler. Ebeveyni duyarlı olan çocuklar konuşmayı daha hızlı 
öğrenmektedirler, bilişsel gelişimleri hızlıdır, güvenli bağlanma, anne ve babanın sözünü 
dinleme ve toplumsal açıdan yeterlilik eğilimleri daha yüksektir (Bee ve Boyd, 2009: 702). 
Annenin bebeğin gelişim ve gereksinimlerine duyarsız davranması zihinsel açıdan risk 
faktörü oluşturabilmektedir (Chow ve diğerleri, 2004: 3). Bebeklere bağlanmayı 
destekleyecek şefkatli ve duyarlı bir bakım sağlanmalıdır. Đçten, fiziksel temas kurarak ve 
çocuğun ihtiyaçlarına hemen cevap vererek yetişkinler bebeklerle pozitif duygusal bağ 
kurabilirler. Bu bağlar sadece bebeklerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamakla 
kalmaz beyinlerini çevresel tehlikelere karşı korur (Trawick-Swith, 2013: 124). Anne-bebek 
etkileşim faktörlerinden biri de anne karşılıklılı ğıdır.  

 
1.3. Anne Karşılıklılı ğı  

Karşılıklılık, ebeveynlerin çocukları ile etkileşimleri sırasında çocuğun hareketlerini 
takip etmesi ve çocuğun davranışlarına zamanında cevap vermesidir (Bernard ve diğerleri, 
2013: 512). Etkileşim, başlangıçta besleme, alt değiştirme gibi genelde gönülsüz durumlarla 
ilgilidir. Đlerleyen daha istekli toplumsal alışverişler bebeğin temel bakımını etkiler. Bebek 
bunlara karşılık verir ve anne-babanın da tepkisini tetikler. Anne-babalar bebeğin uygun 
zamanlarda toplumsal olarak davranma ve başkalarından ipucu alma yeteneğinin ortaya 
çıkmasını sağlar (Gander ve Gardiner, 2010: 241). Osofsky ve Connors (1979)’a göre 
bebeklerin ve ebeveynlerin karşılıklı etkileşim ve uyum içinde olmaları gerekmektedir. 
Ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarını hissetmek ve karşılamak için yardıma gereksinim 
duyarlar; ihtiyaçları karşılanan bebeklerin ise istekleri giderek azalır ve gelişimi ilerler (Akt: 
Koşaner, 1987: 16). Karşılıklı etkileşim, yüz yüze olma, göz kontağı kurma, ortak dikkate 
sahip olma ve iletişim ortağının fikirlerine karşılık verilmesini içermekte; çocuğa hem farklı 
sözcük türlerini nasıl kullanacağı hem de bu sözcükleri farklı ve değişik durumlarda nasıl 
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kullanacağını öğrenme fırsatı sunmaktadır ve en az beş ilkeyi gerektirmektedir (Diken, 2012: 
1): 

 
� Etkileşimin sözel ve sözel olmayan bölümleri vardır. 
� Etkileşim, bilgi ve iletişim sağlar. 
� Etkileşim, dil öğrenmek için ortam sağlar. 
� Đyi bir etkileşim tatmin edicidir. 
� Đyi bir etkileşimden hem çocuk hem de çocukla etkileşimde bulunan kişi bilgi 

edinir ve tatmin olur.  
 Anne ile bebeğin karşılıklı, iç içe geçmiş bağlanma davranışlar göstermesi, etkileşim 
'dansında' birbirleriyle uyumlu olmalarını sağlar. Bebek gereksinimlerini ağlayarak, gülerek 
ya da değişik sesler çıkararak belirtir. Anne ona baktığında annesine karşılık verir. Anne de 
etkileşim becerileri sayesinde bu karşılıklı etkileşim dansına katılır. Bebeklerinin gereksinim 
işaretlerini bekler ve bunlara yanıt verirler. Karşılıklı etkileşim davranışları eş zamanlılık 
gelişimi olarak da ifade edilir. Bütün insanların kendine özgü bir dansı bulunmaktadır ve bu 
dans benzer şekillerde yapılmaktadır. Bebekler söz konusu olduğunda anneler genellikle 
gülümseme, bakma, kaşlarını kaldırma ya da gözlerini sonuna kadar açma gibi davranışlar 
gösterir; seslerini özel bir şekilde kullanırlar. Anneler bebekleriyle genellikle bebeklerinin ses 
tonunu yakalayarak benzer şekilde konuşmaya çalışırlar.  Anne ile bebek arasında bağ 
kurmada en önemli bileşen gerçek karşılıklı etkileşimin gelişmesi yani anne-bebek ikilisinin 
uyumlu şekilde doyum sağlayarak ve zevk alarak dans edene kadar (karşılıklı etkileşim-eş 
zamanlı davranış) prova yapması gerekir. Bunun için anne-bebek etkileşiminin yeterli sürede 
gerçekleşmesi gerekir. Karşılıklı etkileşim sürecinin çok daha düzgün ve öngörülebilir hale 
getirilmesi anne-bebek arasında doyurucu bir karşılıklı etkileşimi güçlendirir (Bee ve Boyd, 
2009, 597). 

Yapılan araştırmalarda normal gelişim gösteren bebekler ve anneleri arasındaki 
etkileşimi ölçen bir ölçeğin olmaması, sadece gelişimsel gerilemelerin olduğu bebeklerle 
anneleri arasındaki etkileşime yönelik ölçeklerin varlığı ilgili alanda bir eksiklik olarak 
görülmektedir. Bu araştırma, anne-bebek etkileşiminde Duyarlılık ve Karşılıklılık alt 
testlerinin alandaki eksikliği karşılamak, ileride yapılacak değerlendirmeler için kriterler 
geliştirmek açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Gonzalez, Gartstein, Carranza ve 
Rothbart tarafından 2001 yılında geliştirilen Mizaç Değerlendirme Bataryası’na ait Duyarlılık 
ve Karşılıklılık alt testlerini Türkçeye uyarlamak ve testlerin geçerlik ve güvenirlik 
analizlerini yapmaktır. 
 

2. YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. 
 

2.1. Araştırmanın Modeli 
Araştırmada Mizaç Değerlendirme Bataryası'nın Duyarlılık ve Karşılıklılık Alt 

Testlerinin uyarlama çalışması, tarama modelinde gerçekleştirilmi ştir.  
 

2.2. Evren ve Örneklem 
Bu araştırma Malatya il merkezinde bulunan 9-12 aylık bebek ve anneleri ile 

yürütülmüştür. 10 maddelik duyarlılık testi için madde sayısının 7 katı olan 70 anne ve bebek, 
3 maddelik karşılıklılık testi için 29 anne ve bebek geçerlik ve güvenirlik analizi için yeterli 
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görülmüştür (Tavşancıl, 2010). Örneklemin belirlenmesinde Malatya Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne bağlı aile sağlığı merkezlerinin yöneticileri ile araştırmacı tarafından 
görüşülmüştür. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bilgi Đşlem Merkezi aracılığıyla 9-12 aylık bebeğe 
sahip olan anneler belirlenmiştir. Anneler ile yüz yüze ya da telefonda görüşülerek araştırma 
hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen anneler belirlenmiştir. 

 
2.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplamak amacıyla iki araç kullanılmıştır. Bu araçlar, annelerle 
bebekler arasındaki etkileşimi değerlendirmek amacıyla geliştirilen Mizaç Değerlendirme 
Bataryası'na ait Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testleridir. 

 
1- Mizaç Değerlendirme Bataryası: Duyarlılık (Sensitivity) ve Kar şılıklılık 

(Synchrony) Alt Testleri 
Mizaç Değerlendirme Bataryası; Duyarlılık, Karşılıklılık, Tempo, Yoğunluk, 

Duygusal Uyum ve Çocuğun Ebeveyn Tarafından Yönlendirilmesi Testi olmak üzere altı alt 
testten oluşmaktadır. Batarya, Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart tarafından 2001 
yılında geliştirilmi ştir. 

Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testleri, 6, 9 ve12 aylık bebeğe sahip annelerin bebekleri 
ile etkileşim sırasında gösterdikleri duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışlarını 
değerlendirmek amacıyla geliştirilmi ştir. Duyarlılık Testi, 8’li likert tipinde puanlanmakta; 
karşılıklılık testi ise 7’li likert tipinde puanlanmaktadır. Duyarlılık ve karşılıklılık alt testlerine 
ilişkin alfa güvenirlik katsayısı Gonzalez, Gartstein, Carranza ve Rothbart (2001) tarafından 
.82 olarak bulunmuştur.  

Annenin duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışları, anne-bebek etkileşim oyunu 2 
dakika, sarılma (kucaklaşma) 1 dk, oyuncak arkı (oyuncakların yarım daire şeklinde dizimi) 
3dk boyunca videoya kaydedilmektedir. Duyarlılık Testi’ne ait maddeler, sadece anne-bebek 
etkileşim oyunu bölümü; Karşılıklılık Testi’ne ait maddeler ise anne-bebek etkileşim oyunu, 
sarılma (kucaklaşma) ve oyuncaklarla oynama (oyuncak arkı) bölümlerinin analizi ile 
değerlendirilmektedir. Alt testleri değerlendirmede ters puanlanan madde bulunmamaktadır. 
Testten alınan toplam puandaki yükselme anne duyarlılığının yüksek olduğunu 
göstermektedir. Duyarlılık alt testi ortalama 10 dakika içinde, karşılıklılık alt testi ise ortalama 
20 dakika içinde uygulanabilmektedir. Duyarlılık alt testinde; bebeği oyun oynamaya teşvik 
etme, bebeğin oyun oynamasını pekiştirme, oyunlara katılımını destekleme, motive edici 
stratejiler kullanma, bebeğe duygusal olarak uygun tepkiler verme, bebeği cesaretlendirme, 
bebekle etkileşime katılmaktan zevk alma, bebeğin bağımsız hareket etmesine izin verme, 
oyununa rehberlik etme ve oyununu etkili bir şekilde sürdürme maddeleri yer almaktadır. 
Karşılıklılık alt testinde aynı anda başlayan ya da biten hareket, iki kişinin tepki benzerliği 
düzeyi ve etkileşimli davranışın uygunluk düzeyi maddeleri bulunmaktadır. Testte yer alan 
maddelerin görülme sıklığı saniye saniye analiz edilerek kodlanmaktadır. Duyarlılık ve 
Karşılıklılık alt testlerinde yer alan maddeler gözlem kayıtlarının çözümlenmesi ile testlerde 
işaretlenmektedir.  Her bir annenin bebeğiyle etkileşimi Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testleri 
ile değerlendirilmektedir. Annenin duyarlılığı ve karşılıklı etkileşim davranışları bazı 
davranışsal ölçütler üzerine puanlanmaktadır. Duyarlılık Testi için 2 dakikalık gözlem 
süresinin her bir 20 saniyesinde; karşılıklılık testi için 6 dakikalık gözlem süresinin her bir 30 
saniyesinde anne ve bebeğin göstermiş olduğu etkileşime yönelik her bir ölçüt için anne ve 
bebeğe puan verilmektedir. Duyarlılık ve karşılıklılık alt testlerinde gözlem sırasında annelere 
testlerde yer alan etkileşime yönelik maddelerin varlığında “1” puan, yokluğunda ise “0” puan 
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verilerek puanlama yapılmaktadır. Duyarlılık Testi’ndeki her bir madde sekiz dereceden 
oluşmaktadır. Seçeneklerin birden sekize doğru puan dağılımı yapılmış, her bir madde olumlu 
ve olumsuz ifadeler dikkate alınarak sekiz puan olumlu uçtaki davranışı belirtecek şekilde 
puanlanmıştır. Annelerin aldığı madde puanları toplanarak test puanları hesaplanmıştır. 
Testten alınabilecek en yüksek puan; 10x8=80, en düşük puan ise 10x1=10’dur. Karşılıklılık 
Testi’ndeki her bir madde yedi dereceden oluşmaktadır. Seçeneklerin birden yediye doğru 
puan dağılımı yapılmış, her bir madde olumlu ve olumsuz ifadeler dikkate alınarak 7 puan 
olumlu uçtaki davranışı belirtecek şekilde puanlanmıştır. Annelerin aldığı madde puanları 
toplanarak test puanları hesaplanmıştır. Testten alınabilecek en yüksek puan; 3x7=21, en 
düşük puan ise 3x1=3’tür. 

 
2.4. Verilerin Toplanması  

Duyarlılık ve karşılıklılık alt testlerinin uyarlama çalışması için testleri geliştiren 
Gartstein ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve testlerin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli 
izin alınmıştır. Her bir anne ve bebekle birebir uygulama yapılacağı için ev ziyaretlerine 
gidilerek araştırmacı tarafından annelere bebekleriyle neler yapacakları konusunda bilgi 
verilmiştir. Annenin duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışları, anne-bebek etkileşim 
oyunu iki dakika, sarılma (kucaklaşma) bir dakika, oyuncak arkı (oyuncakların yarım daire 
şeklinde dizimi) üç dakika boyunca videoya kaydedilmiştir. Duyarlılık Testi’ne ait maddeler, 
sadece anne-bebek etkileşim oyunu bölümü; Karşılıklılık Testi’ne ait maddeler ise anne-
bebek etkileşim oyunu, sarılma (kucaklaşma) ve oyuncaklarla oynama (oyuncak arkı) 
bölümlerinin analizi ile değerlendirilmiştir. Duyarlılık alt testi ortalama 10 dakika içinde, 
karşılıklılık alt testi ise ortalama 20 dakika içinde uygulanmıştır. Duyarlılık Testi için iki 
dakikalık gözlem süresinin her bir 20 saniyesinde; karşılıklılık testi için altı dakikalık gözlem 
süresinin her bir 30 saniyesinde anne ve bebeğin göstermiş olduğu her bir ölçüt için anne ve 
bebeğe puan verilmektedir. 
 
Uyarlama Süreci 

Mizaç Değerlendirme Bataryası’nın Duyarlılık ve Karşılıklılık Testleri bu araştırma 
kapsamında Türk annelere uyarlanmıştır. Araştırmada kullanılan testlerin Türkçe’ye 
uyarlanmasında dört aşama bulunmaktadır (Savaşır, 1994: 27): 

1.Maddeleri kaynak dilden hedef dile çevirmek, 
2.Çevirinin değerlendirilmesi ve deneysel formun geliştirilmesi, 
3.Orijinal formla deneysel formdaki maddelerin eşdeğer olduğunun saptanması, 
4.Yeni formun geçerlik ve güvenirliğinin saptanması. 

Araştırmada kullanılan alt testler, alanında yeterli iki Đngilizce okutmanı ve üç Đngilizce 
öğretmeni tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bir ay sonra alanında uzman dört Đngilizce 
öğretmeni tarafından tekrar özgün dile (Đngilizceye) çevrilerek iki alt test arasındaki tutarlılık 
incelenmiştir. Orijinal alt testlerdeki maddeler ile geri çevrilen maddeler iki uzman tarafından 
karşılaştırılarak farklılıklar dikkate alınmış ve maddelerin eşdeğerliği kabul edilmiştir. 
Yapılan çevirilerde yer alan ifadelerin anlaşılırlığı, Türk Dilinin sözcük yapısına uygunluğu, 
iki Türk Dili uzmanı tarafından değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapılmış, forma son 
şekli verilmiş ve dil eşdeğerliği sağlanmıştır. 
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Uygulama Süreci (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması) 
 Geçerlik (validity), ölçme aracının ölçmek istenen kavramı ne derece doğru ölçtüğü 
olarak tanımlanmaktadır. Ölçme aracının geçerliği farklı yollarla hesaplanmaktadır. Bunlar 
kapsam geçerliği, tahmin (yordama) geçerliği ve yapı geçerliğidir (Küçükahmet, 2009: 232). 
Bu araştırmada testlerin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği 
için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde değişkenler 
arasındaki ilişkiye dair daha önce saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesi söz 
konusudur (Büyüköztürk, 2011: 123).  Bu çalışmada DFA kullanılmasının nedeni orijinal alt 
testlerin faktör yapısının Türk anne ve bebekler üzerinde yürütülerek doğrulanıp 
doğrulanmadığını incelemektir (Büyüköztürk vd, 2004). Alt testlerin kapsam geçerliği 
çalışmaları için çeşitli üniversitelerde çalışan 7 uzmandan test yönergelerini “amaca uygunluk 
ve anlaşılırlık” bakımından üçlü derecelendirme ölçeği üzerinde “Uygun Değil, Kısmen 
Uygun, Uygun” biçiminde değerlendirmeleri ve ifadeleri geliştirmeye yönelik öneride 
bulunmaları istenmiştir. Uzmanların her bir maddenin geçerliği noktasında uyuşma 
düzeylerinin % 90-100 olduğu maddeler aynı şekilde kalmış, % 70-80 arasında olduğu 
maddeler öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılarak testte tutulmuştur. Testlerde uyuşma 
düzeyi % 60 ve altında olan madde bulunmadığından herhangi bir madde tamamen 
çıkarılmamıştır.   Uyuşma düzeyi % 70-80 arasında olan, Karşılıklılık Alt Testi’nin ikinci 
maddesi “iki kişinin tepki benzerliği düzeyi” maddesi, testi geliştiren ile yapılan yazışmalar 
doğrultusunda düzeltilmiştir ve daha anlaşılır hale getirilmiştir. Duyarlılık ve Karşılıklılık alt 
testlerine ait diğer maddeler uzmanların uyuşma düzeyleri doğrultusunda testlerde aynı 
şekilde kalmıştır. 

Güvenirlik, bir ölçme aracının aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek 
şekilde ölçebilmesidir (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 236-237). Bu araştırmada testlerin geçerlik 
ve güvenirliği için biri araştırmacı diğeri okul öncesi öğretmeni olmak üzere iki kişinin 
yapmış olduğu kodlamalar kullanılmıştır. Gözlemciler arası uyum, çok sayıda objenin belli bir 
özelliğe ne derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği 
puanların güvenirliğini incelemede kullanılır. Ayrı ayrı gözlem sonuçları birbirine ne kadar 
yakın ise, sonuçta elde edilen ortalama değerin güvenirliği de o kadar yüksek olur 
(Büyüköztürk, 2008: 103).  

 
2.5. Verilerin Analizi  
Araştırmaya katılan anne ve bebeklerin Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerinden 

aldıkları puanlar kayıt formuna kaydedilmiş ve bilgisayar ortamında gerekli istatistiksel 
analizler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 17 programı kullanılarak analiz 
edilmiş, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik ölçümleri yapılmıştır. Duyarlılık alt testinin 
örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını değerlendirmek için Kaiser-Meyer-
OIkin (KMO), örneklemin faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için 
Bartlett Test of Sphericity (BTS) analizleri yapılmıştır.  

 
 

3. BULGULAR VE YORUM 
 

Bu bölümde Mizaç Değerlendirme Bataryası’na ait Duyarlılık ve Karşılıklılık alt 
testlerinin geçerlik ve güvenirlik analizine ilişkin bulgular tablolar halinde sunularak 
yorumlanmıştır. 
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Tablo 1: Duyarlılık Testine Yönelik Geçerlik Güvenirlik Değerleri 
 
Test Maddeleri Faktörler Madde 

Yükleri 
Madde 
Toplam 
Korelasyonu 

Duyarlılık Testi (Test of Sensitivity/Responsivity)    
1.Bebeği oyun oynamaya teşvik etme. ,605  .468** 
2.Bebeğin oyun oynamasını pekiştirme. ,481  .426** 
3.Bebeğin oyunlara katılımını destekleme. ,573  .397** 

4.Bebekle oyun oynama süresince motive edici stratejiler 
kullanma. 

,722  .350** 

5.Bebeğe duygusal olarak uygun tepkiler verme. ,656  .527** 
6.Bebeği cesaretlendirme. ,575  .337** 

7.Bebekle etkileşime katılmaktan zevk alma. ,516  .400** 

8.Bebeğin bağımsız hareket etmesine izin verme. ,550  .477** 

9.Bebeğin oyununa rehberlik etme. ,779  .302* 

10.Bebeğin oyununu etkili bir şekilde sürdürme. ,684  .577** 

Öz değer 2.058   

Varyans 20.579   

Alfa 
*p<0.05 
**p<0.01 
 

.66   

Duyarlılık testinin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesi olarak Cronbach’s 
Alpha güvenirlik katsayısı incelenmiştir. Testin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0.66 
olarak bulunmuştur (Tablo 1). Likert tipi derecelendirme ölçeklerinin kullanıldığı bir testte 
madde toplam korelasyonu, Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanır. Madde toplam 
korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri yeterli düzeyde ayırt ettiği, .20 ve 
.30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya 
maddenin düzeltilmesi gerektiği, .20’den daha düşük maddelerin ise teste alınmaması 
gerektiği söylenebilir (Büyüköztürk, 2011: 171).  

Đç tutarlılık da sık sık başvurulan bir güvenirlik ölçütüdür. Đç tutarlılığın dayandığı 
temel görüş, her ölçme aracının belli bir amacı gerçekleştirmek (bütünü oluşturmak) üzere 
birbirinden deneysel olarak bağımsız ünitelerden  (örneğin, test maddelerinden, anket 
sorularından) oluştuğu ve bunların bütün içinde, bilinen ve birbirlerine eşit ağırlıklara sahip 
olduğu varsayımıdır (Karasar, 2002: 151). Testin iç tutarlılığının incelenmesi için madde 
toplam korelasyon katsayıları ile testin faktör yapısı incelenmiştir. Madde toplam korelasyon 
katsayılarının incelenmesinde her bir madde puanı ile toplam puan arasındaki ilişkiyi ve 
ölçeği oluşturan her bir maddenin eşit ağırlıkta olup olmadığını değerlendirmek için madde 
toplam puan (madde bırakma) korelasyonu uygulanmıştır. Testin iç tutarlılık denetiminde 
madde toplam puan korelasyonları ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. 
Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı test içindeki maddelerin iç tutarlılığının ve 
homojenliğinin bir göstergesidir (Gözüm ve Aksayan, 2002). Testin Cronbach’s Alpha 
güvenirlik katsayısı ne kadar yüksek olursa testte bulunan maddelerin birbiriyle o ölçüde 
tutarlı olmakta ve aynı özelliğin öğelerini yoklayan maddelerden oluştuğunu göstermektedir. 
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Likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek güvenirlik katsayısının mümkün olduğunca 1’e 
yakın olması gerekmektedir.  

Tablo 2: Karşılıklılık Testine Yönelik Geçerlik Güvenirlik Değerleri 
 

 
Test Maddeleri 

Faktörler 
(Madde 
Yükleri) 

 Madde 
Toplam 
Korelasyonu 

Kar şılıklılık Testi (Test of Synchrony/Reciprocity)    

1.Aynı anda başlayan ya da biten hareket. ,613  ,570**  
2.Đki kişinin tepki benzerliği düzeyi. ,330  ,442* 
3.Etkileşimli davranışın uygunluk düzeyi. ,600  ,519** 
Öz değer 1.216   
Varyans 40.549   
Alfa .607   
*p<0.05                                                                                                 .60 
**p<0.01 

 
 Karşılıklılık testinin iç tutarlılığının ve homojenliğinin bir göstergesi olarak 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı incelenmiştir. Testin Cronbach’s Alpha güvenirlik 
katsayısı 0.60 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Testin iç tutarlılığının incelenmesi için madde 
toplam korelasyon katsayıları ile testin faktör yapısı incelenmiştir. Madde toplam korelasyon 
katsayılarının incelenmesinde her bir madde puanı ile toplam puan arasındaki ilişkiyi ve 
ölçeği oluşturan her bir maddenin eşit ağırlıkta olup olmadığını değerlendirmek için madde 
toplam puan (madde bırakma) korelasyonu uygulanmıştır. Testin iç tutarlılık denetiminde 
madde toplam puan korelasyonları ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır.  
 
Tablo 3: Duyarlılık Testi KMO ve Barlett’s Test of Sphericity Testi Sonuçları 
 
Testler  Sonuçlar             p 
KMO  .557  

           .000 Bartlett’s Test  84,699 
 

DT’nin faktör yapısını incelemeden önce örneklemin doğrulayıcı faktör analizi için 
uygun olup olmadığını değerlendirmek için “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)” ve örneklemin 
doğrulayıcı faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için “Barlett’s Test of 
Sphericity” analizleri yapılmıştır. Tablo 3’te görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test 
sonucu .557 ve Barlett’s Test of Sphericity analizi test sonucu 84,699 olarak bulunmuş olup 
her iki test sonucunda p<0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. KMO değeri 0.50’nin 
altında olduğunda kabul edilmez, 0.90’ın üzerinde ise çok iyi düzeyde olduğu ifade edilir. 
Analiz sonucuna göre Duyarlılık testinin uygulandığı örneklemin doğrulayıcı faktör analizi 
için uygun ve yeterli olduğu görülmektedir. DT’nin faktör yapısını incelemek için “Principal 
Component” (temel bileşenler) yöntemi kullanılmış ve “Varimax” dönüştürmesine göre 
analizler yapılmıştır. Faktör yüklerinde çok anlamlı değişkenler olmadığı için “Principal 
Component” ve “Varimax” döndürme yöntemi kullanılmıştır. DT’ye ait faktör yükleri 0.48 ve 
0.77 arasında değişmektedir.  
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Tablo 4: Karşılıklılık Testi KMO ve Barlett’s Test of Sphericity Testi Sonuçları 
 
Testler  Sonuçlar             p 
KMO  .592  

           .724 Bartlett’s Test  1.320 
 
Tablo 4’te görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test sonucu 0.592 ve Barlett’s 

Test of Sphericity analizi test sonucu 1.320 olarak bulunmuş olup her iki test sonucunda 
p>0.01 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Analiz sonucuna göre Karşılıklılık alt testinin 
uygulandığı örneklemin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu görülmektedir. KT’nin 
faktör yapısını incelemek için “Principal Component” (temel bileşenler) yöntemi kullanılmış 
ve “Varimax” dönüştürmesine göre analizler yapılmıştır. KT’ye ait faktör yükleri 0.33 ve 0.61 
arasında değişmektedir. 

 
Tablo 5: Duyarlılık Alt Testine Đlişkin Gözlemciler Arası Uyum Korelasyonları 

   Gözlemci 1 Gözlemci 2  

Gözlemci 1  Pearson 
Korelasyonu 

1 ,818**  

 p  .000  

 N 70 70  
 

p**<0.001      
 
Uygulayıcılar arası (Interrater) güvenilirliği tek bir formun iki uygulayıcı tarafından 
uygulanması ve aralarındaki korelasyona bakılması ile ölçülür. Ölçek kategorik bir ölçüm 
yapıyorsa (evet/hayır gibi) iki araştırmacının uygulamasında ne kadar uyum olduğuna bakılır. 
Ölçek nümerik bir ölçüm yapıyorsa iki araştırmacının uygulamasının ne kadar korelasyon 
(Intraclass Correlation Coefficient - ICC) gösterdiğine bakılır. Bağımsız gözlemciler arası 
uyum, birden çok gözlemcinin, birbirinden bağımsız olarak, aynı şeyleri ölçmeye çalıştıkları 
durumlarda uygulanan bir güvenirlik ölçütüdür. Özellikle, öteki güvenirlik ölçütlerinin pratik 
olmadığı durumlarda, ölçmenin güvenirliğini kestirmeye yarayan en iyi ölçüt olarak bilinir. 
Bu tür ölçmelerde, gözlemcilerin ayrı ayrı yaptıkları ölçümlerin ortalaması alınarak, her 
durum için bir tek değer bulunur. Asıl olan da bu değerin güvenirliğidir. Ayrı ayrı gözlem 
sonuçları birbirine ne kadar yakın ise sonuçta elde edilen ortalama değerin güvenirliği de o 
kadar yüksek olur. 1. ve 2. gözlemci arasındaki Pearson korelasyon katsayısı DT için 0.818 
olarak hesaplanmış ve istatistiksel olarak önemli (p<0.01) olduğu bulunmuştur. Bu bulguya 
göre Duyarlılık alt testine ilişkin gözlemciler arası uyumda ileri düzeyde, pozitif yönde ve 
anlamlı bir ilişki (r=0.818) olduğu saptanmıştır. Başka bir ifadeyle araştırmacılar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, oldukça yüksek düzeyde fikir birliğinin olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 6: Karşılıklılık Alt Testi'ne Đ lişkin Bağımsız Gözlemciler Arası Uyum Güvenirliği 
 

   Gözlemci 1 Gözlemci 2  

Gözlemci 1  Pearson 
Korelasyonu 

1 ,935**  

 p  .000  

 N 29 29  
 

P**<0.001   
 

Araştırmacı ve diğer gözlemcinin Karşılıklılık Testi puan ortalamaları arasındaki ilişki 
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısının hesaplamasıyla belirlenmiştir. Ayrı ayrı 
gözlem sonuçları birbirine ne kadar yakın ise sonuçta elde edilen ortalama değerin güvenirliği 
de o kadar yüksek olur. 1. ve 2. gözlemci arasındaki Pearson korelasyon katsayısı KT için 
0.935 olarak hesaplanmış ve istatistiksel olarak önemli (p<0.01) olduğu bulunmuştur. Bu 
bulguya göre Karşılıklılık testine ilişkin gözlemciler arası uyumda ileri düzeyde, pozitif yönde 
ve anlamlı bir ilişki (r=0.935) olduğu saptanmıştır. Başka bir ifadeyle araştırmacılar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, oldukça yüksek düzeyde fikir birliğinin olduğu belirlenmiştir. 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA  VE ÖNERĐLER  

Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerine ait maddelerin faktör yükleri .40’ın üzerinde 
olduğundan faktör analizinde testlerden hiçbir madde atılmamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 
için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında testlerin orijinal faktör yapısı Türkçe 
formunun faktör yapısıyla uyuşmaktadır. Madde toplam korelasyonunun yorumlanmasında 
.30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt 
ettiği (Büyüköztürk, 2004) bilgisinden hareketle madde toplam korelasyonlarının yeterli 
olduğu söylenebilir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular, Duyarlılık 
ve Karşılıklılık testlerinin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  

Ölçek uyarlamada önemli olan dilsel eşdeğerlik çalışması için Duyarlılık ve 
Karşılıklılık testlerinin Đngilizce ve Türkçe alt test puanları arasındaki korelasyon hesaplanmış 
ve iki alt test puanları arasında yüksek düzeyde tutarlılık olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 
testlerin Türkçe'ye çevrilme sürecinin başarılı biçimde gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. 
Doğrulayıcı faktör analizi için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında modelin iyi 
düzeyde uyum verdiği ve testlerin orijinal faktör yapısının Türkçe formunun faktör yapısıyla 
uyuştuğu görülmektedir. Testlerin puan değişmezliği gözlemciler arası uyum yöntemiyle 
incelenmiştir. Ölçme araçları için güvenirlik düzeyinin .70 (Tezbaşaran, 1996) olduğu bilgisi 
doğrultusunda gözlemciler arası uyum katsayısının bu ölçüte göre yüksek olduğu 
görülmektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular Duyarlılık ve 
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Karşılıklılık testlerinin Türkçe formlarının geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğunu 
göstermektedir. 

Duyarlılık ve Karşılıklılık alt testlerine ait maddelerin faktör yükleri .40’ın üzerinde 
olduğundan faktör analizinde testlerden hiçbir madde atılmamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 
için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında testlerin orijinal faktör yapısının Türkçe 
formunun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Madde toplam korelasyonunun 
yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından 
iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004) bilgisinden hareketle madde toplam 
korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde 
edilen bulgular, Duyarlılık ve Karşılıklılık testlerinin geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı 
olduğunu göstermektedir. Testlerin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen 
bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulabilir.  

o Duyarlılık ve Karşılıklılıkla ili şkili davranışları değerlendiren, geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerle Duyarlılık ve Karşılıklılık testleri 
arasındaki ilişkiler incelenebilir.  

o Geçerlik ve güvenirlik çalışması için 6-9 aylık bebekler ve anneleri üzerinde 
çalışma yapılabilir.  

o Đleriki araştırmalarda, anne duyarlılığı ve karşılıklılı ğına ilişkin farklı 
ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak, araştırmalar arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları içeren karşılaştırmalar yapılabilir. 
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GERÇEKTEN L ĐBERAL ĐZM M Đ? YOKSA SADECE SÖYLEM M Đ?: 
TEK PART ĐLĐ TÜRK ĐYE’DE L ĐBERAL GEL ĐŞMELER ∗∗∗∗ 

 
Sinan AVAN∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
 ÖZ 
 
 Liberalizmin temel esasları insan hakları, bireysel özgürlükler, serbest piyasa ekonomisi ve hukukun 
hâkim olduğu bir anayasal devlet gibi unsurlardır. Bu bağlamda söz konusu liberal esaslara uygun davranmak 
devletlerin gelişmeleri açısından önemli görünmektedir. Bu açıdan, devletler öteden beri kendi yönetim 
esaslarını liberalizmin evrenselleşmiş ilke ve normlarıyla ikame etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise bu 
liberalleşme süreci, Osmanlı’nın son dönemlerine kadar geriye götürülmektedir. O zamandan beri Türkiye’nin 
liberalizm ile olan ilişkisi, çeşitli dönemlerde farklı şekillerde tezahür etmiştir. Tek parti dönemi de bu zaman 
dilimlerinden birisidir. Ancak Tek parti döneminde liberalizm gerçekten muktedir değil, sözde muktedirdir. Bu 
makalenin amacı, liberal düşüncenin Tek Parti dönemindeki serüvenini incelemektir. Makalede betimleyici 
metot kullanılmıştır ve makalede tek parti döneminde liberal değerlerin sadece söylemde kaldığı sonucuna 
varılmıştır. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Liberalizm, Liberal Demokrasi, Tek Parti Dönemi, Türkiye, Söylemsel 
Liberalizm.  
 

IS IT REALLY LIBERALISM OR JUST DISCOURSE?: THE LIBERAL 
DEVELOPMENTS IN SINGLE PARTY TURKEY 

 ABSTRACT  
 
 The ABCs of liberalism are the components like human rights, individual freedom, free market 
economy and a state with the rule of law. In this context, To go by aforesaid liberal rudiments is seen so essential 
form the point of the progress of the states. In this respect, the states try to replace their own regime rudiments to 
the universal principle and norm of liberalism all along the line. As for that in Turkey, this liberalisation period is 
taken back to the final stage of Ottomans. For that time, Turkey’s connection with liberalism has appeared in 
different ways in various periods. Even the cycle of single party is one of this time zones. But in the cycle of 
single party, Liberalism is not real abler It is self-styled abler.The aim of this essay is to anlyse the adventure of 
liberal thought in the cycle of single party. Descriptive method is used in the essay and It is concluded that 
liberal values remained unfulfilled in the cycle of single party. 

 
 Keywords: Liberalism, Liberal Democracy, Cycle of Single Party, Turkey, Discoursive Liberalism 
 

 GĐRĐŞ 
 
 Avrupa’da ortaya çıkan ve 17. yüzyıla kadar geriye götürülebilen liberalizm, en geniş 
anlamda bireyciliği, özgürlüğü, sınırlı devleti, hukukun hakimiyetini, serbest piyasa 
mekanizmasını ve evrimci gelişimi düstur edinen, temel insan haklarını, barışı, adaleti ve 
çoğulculuğu arzulayan bir ideoloji olarak ifade edilebilir. Liberalizm ile demokrasinin 
birlikteliğinin bir sonucu olarak vuku bulan liberal demokrasi ise bugün daha iyisi gelene 
kadar bütün dünyada ideal bir yönetim şekli olarak kabul görmektedir. Liberalizmin hem 
kendi gelişimi hem de liberal değer ve ilkelerin bu denli yaygınlık kazanması uzun bir zaman 

                                                           
∗ Bu makale "Liberalizmin Türkiye'deki Temel Hak ve Özgürlüklere Yaklaşımı : Liberal Düşünce Dergisi 
Örneği" isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
∗∗ Öğretim Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
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diliminin eseridir. Zira on dokuzuncu yüzyılda zirvede yer alırken yirminci yüzyılda yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan liberal düşünce bu yüzyılın son çeyreği itibariyle tekrar 
hakimiyetini ilan etmiş görünmektedir.  
 
 Liberalizmin, ortaya çıkışından hakimiyetine kadar geçen sürede görülen bu inişli 
çıkışlı yapısı esasen pek çok devlet gibi Türkiye’nin de liberal değerleri devşirmeye 
başlamasından liberal demokrasiyi daha elverişli halde kullanabilmesine kadar geçen süre ile 
kıyaslandığında benzer özellikler gözlenebilir. Bu açıdan Türkiye’nin liberalizmle olan ilişkisi 
temelde Osmanlının son dönemlerine kadar geri götürülmektedir. Bu dönemde göze çarpan 
liberalleşme hareketlerini ise daha çok devletin “yenileşme-modernleşme” çabalarıyla ayakta 
kalmaya çalıştığı zoraki bir durum olarak ifade etmek mümkündür. Bu dönemde görülen 
liberalleşme hareketleri Türkiye için sağlam bir zemin teşkil etmese de liberal düşüncenin 
erken tezahürleri olarak görülebilir. Cumhuriyet Türkiye’sine gelindiğinde ise liberal 
demokrasinin gerek uygulama gerekse düşünsel bakımdan dönemsel olarak farklılıklar arz 
ettiği görülmektedir. Örneğin bugün Türkiye’nin liberal demokrasiyle olan ilişkisi tek parti 
dönemi, çok partili hayata geçiş, darbeler dönemi gibi farklı zaman dilimlerine ayrılarak ele 
alınıp incelenmektedir. Aynı zamanda bu dönemlerin liberal demokratik parametreleri de 
farklılık göstermektedir. 
 
 Bu çalışmada ise çalışmanın sınırlılığı nedeniyle tek parti dönemi üzerinde durulacak 
ve liberalizmin bu dönemde daha çok söylemsel kaldığı iddiası temellendirilmeye 
çalışılacaktır. Bunun için öncelikle liberalizmin ve liberal demokrasinin ne olduğuna yönelik 
kısa bir bilgi verilecek olup akabinde ise bir arka plan oluşturması bakımından Cumhuriyet 
öncesi dönemde görülen liberalleşme örnekleri üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise tek parti 
dönemi, siyasi muhalefet ve liberal düşünceyi savunan aydınlar üzerinden ele alınarak bu 
dönemde liberalizmin pratiğe dökülmesi hususu sorgulanacaktır. 
  
 Liberalizm Üzerine 
 
 Liberalizm, kavramsal olarak 14. yüzyıla kadar geriye götürülmektedir. Bu yüzyıldan 
itibaren ise kavramın farklı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Latince “liber” sözcüğü 
“özgür” olan halk kesimlerini ima etmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte “liberal” terimi 
de yardımda bulunan, deyim yerindeyse eli açık insanlara atfen “cömert” anlamında 
kullanılmış olup zaman zaman “açık görüşlülüğü” ima eden bir kavram olarak da 
kullanılmıştır (Heywood, 2010: 41). Liberalizmin siyasal manada ilk kullanılışı hakkında ise 
farklı görüşler mevcuttur. Buna göre 19. yüzyılın başlarında menfi anlamda da olsa ilk olarak 
Đspanya’da (1810-12) asilere atfen “liberales” (Fransa’da liberaux olarak) ifadesiyle kullanılan 
kavram daha sonra Đspanyolcadan Đngilizceye geçerek “siyasal terminoloji” içindeki yerini 
almıştır (Sartori, 1993: 401; Heywood, 2010: 41). Diğer bir görüşe göre ise “liberalizm” 
kavramının ilk olarak Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği (1776) adlı kitabında kullanıldığı 
ifade edilmektedir (Yayla, 2002: 15). 
 
 Liberalizm siyasi bir eylem olarak, 1812’de Đspanyol Liberal Partisinde, 1840’tan 
itibaren ise Britanya’da “Whigler ve Radikaller”in birleşmesiyle oluşan Liberal Parti’de vücut 
bulmuştur (Hayek, 2009: 198). Kavram ancak yüzyılın ikinci yarısından itibaren olumlu bir 
anlama kavuşmuş ve özgürlüklerin ifade edilmesinde kullanılan bir etiket haline gelmiştir. 
Liberalizm ifadesinin çağdaş bir ideoloji olarak kullanılmaya başlanması ise felsefi 
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temellerinin oluşturulmasından çok sonraya tekabül etmektedir. Nitekim bu durumu bir 
şanssızlık olarak yorumlayan Sartori “doğum çok geç olmuş, adının kabulü ve yerleşmesi ise 
daha da geç olmuştur” (Sartori, 1993: 401) diyerek bu hususu ifade etmektedir. 
 
 Liberalizmin felsefi temelleri ise siyasal anlamda kullanılmasından çok daha öncesine 
17. Yüzyıla kadar geriye götürülebilir. Bu açıdan liberalizm, feodalizmden kapitalizme 
geçişin bir ürünü olarak da görülmektedir (Türk, 2010: 120). Liberalizmin felsefi temellerinin 
oluşmasında ve şekillenmesinde ise başlıca üç kaynaktan beslendiği söylenebilir. Bu 
kaynakları ise John Locke, Đskoç Aydınlanması ve Immanuel Kant olarak sıralamak 
mümkündür (Erdoğan, 2002: 2). Bu kaynaklardan yola çıkarak liberalizmi biraz açmakta 
fayda vardır. 
 
 John Locke (1632-1704), 17. yüzyıl Đngiliz filozofu olup bir “sosyal sözleşme” 
teorisyenidir. O, başlangıçta hiçbir otoritenin olmadığı ve herkesin özgür ve eşit olduğu bir 
doğal durum tasavvur etmektedir. Bu doğal durumda ise bireyler sırf insan olmalarından 
dolayı doğrudan Tanrı tarafından verilen bir takım haklara sahiptirler. Bu hakları ise “hayat, 
hürriyet ve mülkiyet” olarak tasnifleyen Locke, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz, gasp 
edilemez ve vazgeçilemez olarak görmektedir. Fakat herkesin tam bir özgürlük ve eşitlik 
içinde yaşadığı böylesi bir durumda ise özgürlük sınırsız değildir. Buna göre herkes 
diğerlerinin haklarına ve mülkiyetlerine saygı gösterdiği oranda özgürdür (Locke, 2004: 22). 
Dolayısıyla Locke’un doğa hali aynı zamanda “ahlaki” bir durum olarak da görülmektedir 
(Tannenbaum ve Suhultz, 2006: 265). 
 
 Locke, diğer taraftan insanların hak ihlallerine karşı cezalandırıcı ve düzenleyici bir 
mekanizma olarak “toplum sözleşmesi” ile oluşturulmuş devleti meşru görmektedir. Çünkü o, 
birlikte yaşayabilmenin sadece “sözleşmeci” bir yolla mümkün olabileceğini savunmaktadır 
(Erdoğan, 2009: 8). Öte yandan bir yetki ile donatılmış devlet birey haklarıyla 
sınırlandırılmalıdır. Aksi halde iktidarın keyfi davranışları toplumu olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu açıdan sınırlı devlet anlayışının ilk defa Locke tarafından geliştirildi ğini 
söylemek mümkündür (Çaha, 2008: 118). Genel olarak Locke, birey haklarıyla 
sınırlandırılmış devleti savunması, iktidarın meşruluğunu çoğunluğa ve yasalara 
dayandırması, sınırlı özgürlüğü, negatif özgürlüğü ve mülkiyet hakkını savunması ve bireyi 
topluma öncelemesi bakımından liberalizmin öncülüğünü üstlenmiş bir düşünür olarak ifade 
edilebilir. 
 
 Đskoç Aydınlanması, genel itibariyle David Hume (1711-1776) ve Adam Smith’in 
(1723-1790) görüşleriyle şekillenmiştir. Bu düşünürlerin fikirlerinden hareketle Đskoç 
Aydınlanmasının liberalizme yapmış olduğu katkı somutlaştırılabilir. 
 
 David Hume, liberal teoride önemli bir yere sahip olmakla birlikte bir ahlak 
filozofudur. O, rasyonel aklın savunulduğu aydınlanma çağında, aklın her şeye muktedir 
olduğu anlayışına karşı çıkmıştır. Ona göre akıl, her türlü ahlaki gerçekliğe ulaşmada aciz 
kalmaktadır. Zihinde oluşan bütün fikirler esasında ampirik izlenimlerin bir sonucu olarak 
gerçekleşmektedir (Tannenbaum ve Suhultz, 2006: 340). Bundan dolayıdır ki insanlar 
varlıklar üzerinde bilmek istediklerine ancak “deneyim ve gözlem” yoluyla ulaşabilirler 
(Yayla, 2002: 55). Bu sebeple Hume’a göre akıl sadece bir araç vazifesi görmektedir. 
Bununla birlikte tecrübe edinerek ve zaman içinde oluşan toplumsal gerçeklikler ve kurumlar 
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belirli bir plan dahilinde olamayacağından “kendiliğinden doğan düzen” içerisinde ve doğal 
olarak gerçekleşecektir. 
 
 Diğer yandan, Hume da Locke gibi devletin meşruluğunu kabul etmekte fakat bunu 
toplum sözleşmesine dayandırmamaktadır. Ona göre otorite, rıza göstermekten daha çok zora 
dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bireyler temelde itaat etmeyi arzuladıkları için yöneticilere 
itaat etmezler, bilakis bireysel çıkar ve toplumsal gelenekler onlarda bir itaat duygusu 
oluşturmaktadır (Tannenbaum ve Suhultz, 2006: 343).  Yani otoritenin kaynağının bireysel 
çıkar, alışkanlık ve gelenek olduğu söylenebilir. Öte yandan “barış, hürriyet ve adaletin” en 
önemli siyasal değerler olduğunu düşünen Hume, kendiliğinden düzeni, faydacılık ve 
bireyciliğin insanın doğası olduğunu, devletin amacının özgürlük ve adaleti sağlamak 
olduğunu savunarak liberal geleneğe önemli katkılar sağlamıştır (Çetin, 2007: 44-45). 
 
 Adam Smith ise iktisadi liberalizmin kurucusu sayılmakla birlikte esasen o da Hume 
gibi bir ahlak filozofudur. Hume’dan oldukça etkilenen Smith, insanı, kendi çıkarlarını 
gözeten, içinde bir özgürlük ve mülkiyet isteği olan, çalışma ve mübadele arzusu bulunan bir 
varlık olarak ifade eder (Aktan, 1999: 546). Bu açıdan bireyciliği savunan Smith, iktisadi 
liberalizmi de bu yapı üzerine inşa etmektedir. Ona göre bireylerin serbestçe ticaret 
yapabileceği bir ortamda fiyatlar da her iki tarafın istediği şekilde gerçekleşecektir. Piyasaya 
yapılan herhangi bir müdahale doğal halde bulunan özgürlüğü ve eşitli ği ortadan 
kaldıracaktır. Dolayısıyla yapılması gereken piyasayı kendi kendine yani doğal özgür haline 
bırakmaktır (Sabıne, 1991: 79). Bununla birlikte sınırlı devleti, kendiliğinden düzeni, barışı, 
adaleti ve bireysel özgürlüğü savunan Smith, serbest piyasa ekonomisi ile iktisadi liberalizmin 
oluşmasında başat rol oynamıştır. 
 
 Son olarak Đmmanuel Kant (1724-1804) liberal felsefe içerisinde özelikle “kişisel 
özerklik” (autonomy) anlayışı bakımından önemli bir yer ihtiva etmektedir. Kişisel özerklik 
ise bireyin aklını herhangi bir etkiye maruz kalmadan kullanabilmesi durumu olarak ifade 
edilebilir. Kısaca özerk kişi rasyonel, özgür bir seçici olmalıdır (Erdoğan, 2005: 25). Bununla 
birlikte Kant, aydınlanma geleneği içinde Descartes ile başlayan rasyonel akıl ile David Hume 
ile özdeşleşen anti-rasyonel akıl arasındaki kopukluğu gidermeye çalışmıştır. Kant’a göre 
aslında bu iki durumun birbirlerinin mütemmim cüzleri oldukları söylenebilir. Ona göre akıl 
son derece önemlidir fakat rasyonalistlerin aksine akıl tek başına yeterli değildir. Bu açıdan 
Kant “şeylerin yalnızca saf anlıkla ya da saf usla varılan bilgisi yanılsamadan başka bir şey 
değildir; gerçeği yalnızca deneyde buluruz” (Dagognet, 2007: 98) derken aklı aslında 
gözlemlenen olguların yorumlanmasında kullanmaktadır. Diğer taraftan kişisel özerkliğe 
sahip bireylerin ancak özgür bir ortamda kendini gerçekleştirebileceğini düşünen Kant, 
özgürlüğün ise sınırsız olamayacağı kanısındadır. Kant’da görülen özgürlük ahlaki ve 
rasyonel özgürlüktür. Siyasal toplum ise ancak bu özgürlüğü mümkün kılmak için gereklidir 
(Tannenbaum ve Suhultz, 2006: 352). Böylece Kant da siyasal otoriteyi özgürlüğün teminatı 
olarak meşru hale getirmiş olmaktadır. 
  
 Liberalizmin felsefi temellerini oluşturan bu düşünürler ileri sürdükleri görüşlerle bir 
anlamda liberalizmin esaslarını oluşturmuşlardır. Yukarıda anlatılanlardan da çıkarılabileceği 
üzere genel olarak liberalizm, bireyciliğe, barış, adalet ve negatif özgürlüğe, sınırlı devlete, 
hukuk devletine, kendiliğinden düzene ve serbest piyasa ekonomisine vurgu yapmaktadır. O 
halde liberalizm “özgürlüğü, bireysel ve toplumsal hayatın en temel değeri olarak kabul eden 
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ve özgürlüğe uygun siyasi, hukuki ve iktisadi yapılanmaları savunan bir ideoloji” (Yayla, 
2008: 140) olarak tanımlanabilir. Bu temel değerleri bünyesinde toplayan liberalizm ile bir 
yönetim şekli olan demokrasinin birleşmesiyle yeni bir yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. Bu ise 
bugün de bütün dünyada bir anlamda hâkimiyetini ilan etmiş bulunan liberal demokrasidir. 
  
 Liberal Demokrasi Nedir? 
  
 Liberal demokrasi, en genel anlamda demokrasi ve liberalizmin birlikteliğinin bir 
meyvesi olarak ifade edilebilir. Diğer taraftan liberal demokrasinin ortaya çıkmasında 
liberalizmin, ideal bir yönetim modeli olarak demokrasiyi tercih etmesinin etkili olduğu 
söylenebilir. Zira liberalizm, yönetim modelinin ne olduğundan çok nasıl işlediğiyle ilgilidir. 
Bu açıdan yönetim modelinin monarşi, aristokrasi ya da demokrasi olması liberalizm için çok 
da önemli değildir. Önemli olan liberal değerlerin mevcut sistemde işleyebilmesidir. Bununla 
birlikte liberalizm halkın nihai egemenliğini desteklemektedir. Nitekim Locke, yasama 
organının güvenilirliğini kaybetmesi ya da gücünü kötüye kullanması sonucu yenilenmesi 
hakkının halkın çoğunluğuna ait olacağını ileri sürmektedir (Plattner, 1999: 22; Yayla, 2004: 
28). Yani iktidarı yenileme hakkını halka vermektedir. Bununla birlikte demokrasinin, 
egemenliğin barışçıl yollarla el değiştirebileceği ve liberal değerlerin etkin bir şekilde 
uygulanabileceği bir model olarak düşünülmesi liberalizmi, yönetim modelleri arasında 
demokrasiye yaklaştıran bir başka etken olarak ifade edilebilir. Diğer sistemlerde kötü 
yönetimler ancak şiddete başvurularak değiştirilebilirken demokrasiler bunu seçim yoluyla 
barışçıl ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler (Popper, 1999: 26). 
  
 Liberalizmin, ortaya çıkışı itibariyle siyasi gücün ya da egemenliğin 
sınırlandırılmasına ve bireysel özgürlüklerin korunmasına yönelik bir ilgiyi yansıttığı 
görülmektedir. Oysa demokrasi daha çok kimin yöneteceği sorusuyla ilgilidir. Bu açıdan 
bakıldığında “bir liberal demokrat, demokrasiyi en iyi yönetim biçimi olarak gören ama 
demokratik bir yönetimin bile sınırlandırılması gerektiğini düşünen kişidir” (Holden, 2007: 
15). Dolayısıyla liberal demokrasinin, devlet iktidarının sınırlandırılması tekniği ile halkın 
gücünü devlete ortak etme idealini birleştirdiği görülmektedir (Erdoğan, 2010: 244). 
Liberallerin devleti sınırlandırma metodu ise bireysel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence 
altına alınması ve egemenlik hakkının bir anayasayla sınırlandırılması şeklinde görülmektedir. 
Böyle bir demokratik devlet ise“liberal-anayasal devlet” (Sartori, 1993: 419) olarak ifade 
edilmektedir. 
 
 Liberaller her ne kadar demokrasiden hoşlansalar da onu yalnız başına savunmasız 
görmektedirler. Bu nedenle liberal düşünürlerin demokrasiye hep bir şüpheyle yaklaştıkları 
söylenebilir. Çünkü demokraside çoğunlukta olanlar güçlerini azınlıkta kalanları bastırmak 
için kullanabilirler. Dolayısıyla liberallere göre demokrasi yalnız başına “çoğunluğun 
despotizmine” yol açabilecek potansiyeli üzerinde taşımaktadır (Ashford, 2011: 22). Bu 
sebeple liberal düşünürler bireysel özgürlüklerin tehlikeye gireceği düşüncesiyle öncelikle 
sınırlandırılmış anayasal devleti savunurken tedrici olarak da oy hakkının gelişimine katkıda 
bulunmuşlardır. 19. yüzyıl itibariyle temkinli bir birliktelik geçiren liberalizm ve demokrasi 
ili şkisi yirminci yüzyılın ortalarına doğru ideal bir yönetim şekli olarak kabul görmeye 
başlamıştır. Bugün liberal demokrasi, Erdoğan’ın tasnifiyle özgür ve düzenli seçimlerin 
bulunduğu, siyasal çoğulculuk ve yarışmanın olduğu, çoğunluğun yönetiminin yanında azınlık 
haklarının da korunduğu, sivil ve siyasal hakların güvence altına alındığı, ekonomik 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

36 

özgürlüklerin sağlandığı ve nihayet seçilmişlerin atanmışlara üstün tutulduğu ilkelerle formüle 
edilmektedir (Erdoğan, 2010: 287). 
 
 Liberalizm ve liberal demokrasinin gelişim seyri ve temel esasları genel itibariyle bu 
minval üzerine şekillenmiş ve işlerlik kazanmıştır. Esas itibariyle Batı’da ortaya çıkan liberal 
düşüncenin Türkiye’ye etkileri de oldukça erken bir döneme rastlamaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’de tek parti dönemine geçmeden önce Cumhuriyet öncesi dönemde meydana gelen 
liberal gelişmelere kısaca değinmenin faydalı olacağı söylenebilir. 
 
 Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Liberal Gelişmeler 
 
 Türkiye’nin liberal fikriyatla tanışması liberalizmin Avrupa’da olgunluk dönemini 
yaşadığı bir zamana yani 19. yüzyıla tekabül etmektedir. Bununla birlikte Osmanlının liberal 
düşünceyle tanışması “yenileşme-modernleşme” çabalarıyla birlikte değerlendirilmektedir 
(Seyitdanlıoğlu, 1996: 103). Bu da liberalleşme hareketlerini Lale Devrine kadar geriye 
götürmeyi mümkün kılmaktadır. Yani bir anlamda Osmanlı modernleşmesinin, liberalleşme 
ile iç içe geçmiş bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle Osmanlı 
liberalleşmesinin dolaylı, birazda zoraki gerçekleştiği söylenebilir. 
 
 Daha 18. yüzyılda, III. Selim’in, Avrupa başkentlerinde daimi elçiliklerin 
oluşturulması gibi bir takım ıslahat programlarını yürürlüğe koyması (Lewis, 2010: 78-81), 
yine bu dönemde padişaha iktisadi ve mali alanlarda reform önerilerinin –özellikle Tatarcık 
Abdullah Efendi’nin layihası- sunulması (Đnsel, 2005: 43) küçükte olsa liberal düşüncenin 
ülkeye girmesi bakımından önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. II. Mahmut 
zamanında ise 1808’de imzalanan “sened-i ittifak” ile bir ilke imza atılarak padişahın 
yetkilerinin sınırlandırılması söz konusu hale gelmiştir. Her ne kadar pratiğe dökülemese de 
Karpat (2010: 33) “Türkiye’de demokrasiye giden ilk yolu Ayan’ın açtığını” ifade ederek bu 
konunun altını çizmektedir. 1834’de ise hükümet yapısında değişikli ğe gidilerek modern 
anlamda Bakanlar Kurulu olarak nitelendirilebilecek “Meclis-i Vükala” kurulmuştur (Akşin, 
2009: 94; Ahmad, 2011: 37). Bunu 1838 yılında yapılan “Đngiliz-Osmanlı Ticaret Sözleşmesi” 
izlemekte ki; bu sözleşme Osmanlıyı Đngiliz pazarı haline getirmesi nedeniyle eleştirilse de 
ekonomideki “korumacılığı” egale etmiş ve yabancı tüccarların iç ticarete doğrudan 
katılmalarının yolunu açmıştır (Ahmad, 2011: 39-40). Bu gelişmeler liberalizmin sınırlı devlet 
ve serbest piyasa anlayışının Osmanlıdaki küçük yansımaları olarak görülebilir. Nitekim süreç 
gittikçe hızlanarak devam etmektedir. 
 
 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile 1856 yılında ilan edilen “Islahat 
Fermanı”nı bu yenileşme-modernleşme çabalarının yasal belgesi olarak nitelendirmek 
mümkündür. Zira Osmanlının içinde bulunduğu olumsuz şartlar savaşlar, yetersizlikler sürekli 
taviz olarak da görülebilecek yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Bu süreç Avrupa ile olan 
ilişkileri hem fikirsel hem de iktisadi anlamda sıkılaştırmıştır. Artık bir yandan “yerel 
yönetimlerde, cemaat meclislerinde halkın temsil edilmesi” (Çavdar, 1992: 12) hususu 
tartışılır hale gelirken diğer yandan dönemin başvekili sayılan Sadrazam Ali Paşa, Padişaha 
hitaben “mülkiyete hürriyet veriniz” (Çavdar, 1999: 455) çağrısında bulunmaktadır. 
Tanzimatçı devlet adamlarının bu talepleri, daha özgürlükçü bir düşünceye sahip “Yeni 
Osmanlılar” olarak bilinen aydınlarca eleştirilmekte ve siyasi liberalizm ağırlıklı meşrutiyet 
talebine dönüşmektedir. Nitekim 1876 yılına gelindiğinde Türkiye’nin ilk anayasası olan 
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Kanun-i Esasi ile birlikte meşrutiyet ilan edilmiş ve meşruti monarşiye geçilmiştir (Ahmad, 
2011: 41). Böylelikle liberalizmin anayasacılık anlayışı eksikte olsa görülmektedir. II. 
Abdülhamit tarafından 93 harbi (1877-78 Osmanlı-Rus savaşı) gerekçesiyle 1878’de tatil 
edilen meclis 1908’de Đttihat ve Terakki’nin çabaları sonrası II. Meşrutiyetin ilanıyla faaliyete 
geçirilerek yeniden anayasal parlamenter sisteme geçilmiştir (Ahmad, 1986: 39). Bu 
gelişmeler aynı zamanda liberal bir alt yapının oluşumunun da işaretleri olarak gösterilebilir. 
Osmanlı modernleşmesi ile liberalleşmenin birbirine paralel şekilde geliştiği görülmektedir. 
Bununla birlikte cumhuriyet öncesi dönemde Sakızlı Ohannes Paşa, Prens Sabahattin ve 
Mehmet Cavit Bey gibi aydınlar liberal fikriyatın erken dönem savunucuları olarak 
değerlendirilmektedirler. Liberalizmin bu erken dönem savunucularına da kısaca değinmenin 
faydalı olacağı söylenebilir. 
 
 Sakızlı Ohannes Paşa (1836-1912), liberal iktisadın Türkiye’deki ilk büyük 
savunucusu olarak görülmektedir. Liberal ekonomi üzerine yazılar kaleme alan Ohannes Paşa, 
“Mebadi-i Đlm-i Milel” adlı önemli eserini 1881 yılında çıkartmıştır. Bu eser aynı zamanda 
liberal iktisadın babası sayılan Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserinin 
Türkiye’deki versiyonu gibidir. Ohannes Paşa, serbest piyasa ekonomisini savunmakta, 
devletin ekonomiye müdahale etmesine karşı çıkmakta, bireysel kabiliyete önem vermekte ve 
mülkiyet özgürlüğü talep etmektedir (Çavdar, 1992: 54). Dolayısıyla Ohannes Paşanın kitabı 
liberal iktisadın Türkiye’ye tanıtılmasının erken örneklerinden birisi olarak görülmektedir. 
 
 Prens Sabahattin (1877-1948) ise bu dönemde liberal düşünceyi savunan önemli 
isimlerden bir diğeridir. Hem fikir hem de aksiyon adamı olarak öne çıkan Prens Sabahattin 
II. Meşrutiyet döneminin önemli isimlerindendir. Đngiliz düşünce ve toplum yapısından 
etkilenen Prens, “Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyetini” kurarak birey temelli 
bir toplum inşa etmek istemiştir (Kaluç, 2009: 202; Reyhan, 2008: 47). Bireysel kabiliyetlerin 
kullanılmadığı, bireysel özgüvenden yoksun olan toplumların daha tembel ve her şeyi 
devletten bekler hale geldiklerini düşünen prens, Osmanlı devletinin bir özelliği olan 
memuriyete karşı çıkmış ve mevcut durumu “bir memur zümresinin tahakkümü” (Mardin, 
1983: 213) olarak nitelendirmiştir. Genel olarak Prens Sabahattin bireyciliği, bireyciliğin 
getirdiği ekonomik değerleri ve merkeziyetçilikten uzak denetimsel yönetim anlayışı gibi 
görüşleri bakımından liberal düşüncenin önemli savunucularından birisi olarak 
değerlendirilmektedir.  
 
 Mehmet Cavid Bey (1875-1926) ise Cumhuriyet öncesi dönemin en tutarlı liberal 
simalarından birisi olarak görülmektedir. II. Meşrutiyet sonrası dönemde uzun yıllar Maliye 
Nazırlığı da yapan Cavid Bey, aynı zamanda bir iktisatçıdır. Đlm-i Đktisat adlı dört ciltlik kitabı 
dönemin en gözde iktisat kitabı olarak değerlendirilmektedir (Kocahanoğlu, 2006: 10-11). 
Cavid Bey, belirtilen kitabında servetin üretilmesi, bölüşümü, dağılımı, tüketilmesi ve bütçe 
konularını ayrıntılı bir şekilde işlemekte, sosyalizmi eleştirerek bireyciliği, özel mülkiyeti, 
sermaye birikimini, rekabeti, ticareti, serbest piyasayı, sanayileşmeyi ve daha birçok hususu 
liberal bir perspektifle ele almakta, dolayısıyla uygulanabilir en iyi sistemin liberalizm 
olduğunu savunmaktadır (Cavid Bey, 2001). Ona göre “bir toplumda mülkiyet ve serbesti ne 
kadar sağlanmışsa o toplum o kadar gelişmiş sayılır” (Çavdar, 1992: 99). Bu düşünceyle 
Maliye Nazırı olduğu dönemde daha çok yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye çalışan Cavid 
Bey, Osmanlının öncelikle tarım ve ticaretle gelişebileceğini düşünerek Anadolu sermayesini 
güçlendirmeye çalışmıştır. Bunu ise köylüye tohum dağıtmak ve destek vermek gibi 
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uygulamalarla gerçekleştirmeye çalışmıştır (Eroğlu, 2006: 304-307). Birinci dünya savaşının 
çıkması ile şartların iyice ağırlaşması ekonomik olarak da milli iktisat politikalarına geçmeyi 
zorunlu kılmıştır. Artık döneme savaş ekonomisi hâkimdir. 
 
 Anlatılanlardan da çıkarılabileceği üzere Cumhuriyet öncesi dönemde görülen 
liberalleşme hareketlerinin, Osmanlının yenileşme-modernleşme çabalarıyla birlikte 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde genel kaygı esasında ülkenin nasıl kurtarılacağıdır. 
Osmanlıyı kurtarma çabaları ise gerek Osmanlı aydınını gerekse devlet adamlarını adım adım 
liberal değer ve ilkelere yaklaştırmış görünmektedir. Buraya kadar ele alınanlar esasen tek 
parti dönemine geçmeden önce bir arka plan oluşturmaya yöneliktir. Şimdi tek parti 
döneminde görülen liberalleşme hareketleri üzerinde durularak esasında bu dönemde 
liberalizmin pratikten ziyade sözde kalışının işaretleri ele alınacaktır. 
 
 Tek Parti Dönemi: Söylemsel Liberalizm 
 
 I.Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti yıkılmış ve kurtuluş mücadelesiyle birlikte 
yeni bir Türk devletinin inşa süreci başlamıştır. Bununla birlikte 23 Nisan 1920’de toplanan 
ve tek yetki sahibi haline gelen I. Meclis (TBMM) ile fikir farklılıklarının da ortaya çıktığı 
görülmektedir. Burada liberal söylemler daha çok Mustafa Kemal’e muhalif olan II. Grup 
(Đkinci Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu) tarafından dile getirilmektedir. 
II.Grubun programındaki “her ferdin hürriyet-i şahsiye ve medeniyyesi her türlü taarruzdan 
masundur… Edyan, mezahib-i ma’rufe fikri ve ameli serbesttir… Her ferd huzur-ı kanunda ve 
memleketin hukuk ve vezaifinde müsavidir… Her ferdin ehliyet ve kabiliyetine göre her 
hizmeti hükümet için müsavi kıymettedir” (Đnsel, 2005: 66) ifadeleri ise bu durumu açıklar 
niteliktedir. Fakat bu ifadeler yine de liberalizmin küçük yansımaları olarak görülebilir. Zira 
II. Grup da liberal iktisadın yerine ekonomide ılımlı bir müdahaleciliği desteklemektedir  
(Đnsel, 2005: 66). Her ne kadar bu dönem için muhalif kesimde liberalizmin naif bir savunusu 
mevzu bahis olsa da muhalefetin etkili olduğu söylenebilir. Nitekim muhalefetin ağırlığı 1 
Nisan 1923 yılında I. Meclisin dağılmasına da neden olacaktır. 9 Ağustosta toplanan II. 
Meclise ise bu muhalif kesimden hiç kimse girememiştir (Kahraman, 2010: 22). 
 
 Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmesiyle birlikte artık devletin rejimi 
belirlenmiştir. Bu aynı zamanda tek parti döneminin ve liberalizmin sözde kalışının başlangıcı 
olarak da görülebilir. Nitekim çok partili hayata geçene kadar muhalif kesimler “gerici” ve 
“liberal” olarak görülmüşlerdir (Zürcher, 2011: 248). Bunun yanında tek parti döneminde 
görülen liberal söylemleri siyasi muhalefet ve aydınlar üzerinden ele almak konuyu biraz daha 
somutlaştıracaktır. 
 
 Siyasi muhalefet bakımından oldukça fakir olduğu söylenebilen tek parti döneminde 
her ikisi de kısa bir sürede sonlandırılmış iki parti bulunmaktadır. Bunlardan ilki Halk Fırkası 
liderliğinde oluşturulan II. Meclis içindeki ayrışmalar neticesinde Hüseyin Rauf Bey ve otuz 
iki vekilden oluşan bir grubun, partiden ayrılarak 17 Kasım 1924’de Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurmalarıyla ortaya çıkmıştır. Kurulan bu yeni parti, kendisini liberal 
bir parti olarak tanımlamaktadır. Zira parti beyannamesine ve programına bakıldığında 
köktenci, merkeziyetçi ve otoriter eğilimlere karşı çıkan, adem-i merkeziyetçiliği, güçler 
ayrımını ve devrimci değişimden çok evrimci değişimi savunan, dış borçlanmayı gerekli 
gören daha liberal bir ekonomi politikası güden, siyasal etik anlamında “müsaadakarlık” 
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(hoşgörülülük) esasına sahip olan, bireysel özgürlükleri tek tek vurgulayan bir parti ile 
karşılaşılmaktadır (Zürcher, 2011: 250; Đnsel, 2005: 66-67). Bu esasında Cumhuriyet 
döneminde liberal demokrasinin öngördüğü gibi rekabetçi bir siyasi alan oluşmasının ilk 
adımı olarak görülse de bu durum çok kısa sürmüş parti 3 Haziran 1925’de hükümet 
tarafından kapatılmıştır (Zürcher, 2011: 253-255). Böylece Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 
Cumhuriyet tarihinin kapatılan ilk partisi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu durum, 
çoğulculuk anlayışı gereği liberal demokrasinin de gerilemesine neden olmuş 1930 yılına 
kadar siyasi liberalizm siyasi hayattan uzak kalmıştır. Diğer taraftan iktisadi liberalizm ise bu 
yıllara kadar görüş olarak ağırlığını korurken özellikle 1929 ekonomik buhranı sonrasında 
ağırlığını kaybetmekte, daha korumacı bir iktisadi anlayışa doğru gidilmektedir. Nitekim 
“Milli Đktisat ve Tasarruf Cemiyeti”nin kurulması iktisadi müdahalecilik anlayışının 
gelişmekte olduğunun kanıtı olarak sunulabilir (Đnsel, 2005: 68). 
 
 Tek parti döneminin hâkim olduğu yıllarda toplumun sosyolojik yapısı dikkate 
alınmadan Batı medeniyeti ekseninde yapılan gerek Cumhuriyet devrimleri gerekse tek parti 
iktidarının otoriter tavrı 1930’lara gelindiğinde toplumda bir takım huzursuzlukların ortaya 
çıkmasına yol açmıştır (Tekin, Okutan, 2006: 116). Hem bu gergin havanın yumuşatılmak 
istenmesi hem de Batı’ya demokratik bir ülke imajı verilmek istenmesi gerekçeleriyle bizzat 
Mustafa Kemal tarafından -adlandırılan- Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) 13 Ağustos 1930 
yılında Fethi Okyar’a kurdurulmuştur1. 
 
 SCF’nin nizamnamesine bakıldığında ise liberal geleneğin hep yaptığı gibi 
özgürlüklerin tek tek sayılmış olduğu görülmektedir. Bu açıdan tek dereceli seçim, kadınlara 
seçme seçilme hakkı, vergilerin indirilmesi ve ekonomik liberalizm isteği bunların sadece 
birkaç örneğini teşkil etmektedir (Tekin, Okutan, 2006: 118). 7 Eylül 1930 tarihinde ise ünlü 
Đzmir konuşmasında Fethi Okyar “liberalizm mesleği devlete ait olan vazifeleri devlete, 
millete ait olan vazifeleri de şahsi teşebbüslere terk eden ve bu teşebbüslerin inkişafına engel 
olarak müdahaleleri asla tecviz etmeyen bir meslektir” (Đnsel, 2005: 69) diyerek liberalizmi 
bir anlamda tarif etmektedir. Fakat bu parti de uzun süre varlığını sürdürememiş, o zamana 
kadar cumhuriyet yönetiminin elitleriyle bağ kuramamış olan halk kitlelerinin partiye akın 
etmesi ve muhaliflerin partiye girmeleriyle partinin hızla güçlenmeye başlaması, 17 Kasım 
1930 ‘da partinin yine CHP tarafından “gerici” ve “mürteci” olduğu gerekçeleriyle 
kapatılmasına yol açmıştır (Karpat, 2009: 147). Böylece demokratikleşme çabaları her 
defasında bir geriye dönüşle sonuçlanmış nitekim siyasal liberalizm ikinci dünya savaşı 
yıllarının sonuna dek pratiğe dökülememiştir. 
 
 Diğer yandan Tek parti döneminde düşünsel olarak liberal fikirlerin ve dolayısıyla 
liberal demokrasinin unsurlarının Halide Edip Adıvar, Hüseyin Avni Ulaş, Ahmet Ağaoğlu ve 
Hüseyin Cahit Yalçın gibi aydınlar tarafından dile getirildiği görülmektedir. Bununla birlikte 
bu aydınlarda beliren liberalizm anlayışının çeşitlilik gösterdiği de söylenebilir. Şimdi 
sırasıyla bu aydınların kısaca liberal düşünceyle ve tek parti dönemiyle olan ilişkilerine 
bakmakta fayda vardır. 
                                                           
1 Fethi Okyar’ın anılarının yer aldığı “üç devirde bir adam” adlı kitabından nakledildiğine göre Mustafa 
Kemal’in Okyar’a  “Bugünkü manzaramız aşağı yukarı, bir diktatör manzarasıdır… Ben öldükten sonra arkamda 
kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Ben ise millete miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve 
tarihe o suretle geçmek istemiyorum” dediği ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdurtmasındaki asıl amacının 
bu yönde olduğu ifade edilmektedir (Tekin, Okutan, 2006: 117; Ahmad, 2011: 76).  
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 Halide Edip Adıvar’a bakıldığında temelde birbiriyle çatışan “liberal, milliyetçi ve 
muhafazakâr ideolojilerle” (Türk, 2005: 130) harmanlanmış bir düşünce dünyasına sahip 
olduğu görülmektedir. Onun liberal düşünceyle olan ilişkisi ise “hukukun üstünlüğü, birey 
hak ve hürriyetleri, fikir hürriyeti, Adem-i Merkeziyet” gibi liberal demokratik değerleri daha 
çok Locke’çu bir perspektifle savunmasında ortaya çıkmaktadır. Ona göre hürriyet bir 
anlamda insanın varlık koşuludur (Türk, 2005: 125). Bununla birlikte otoriter ve totaliter 
yönetimleri keskin bir dille eleştiren Halide Edip, Türkiye’de özellikle tek parti dönemini ve 
Cumhuriyet devrimlerini “tek parti diktatörlüğü” olarak eleştirmekten kaçınmamıştır. Bu 
açıdan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını “şeklen demokratik kalan rejimde 
artık diktatörlük yerleşmişti” diyerek yorumlarken, şapka kanununu “saçmalık” olarak 
görmektedir. Diyanet Đşleri’nin konumu hakkında ise dinin devlet kontrolüne geçmesi 
bakımından Đslam’ın manevi gelişimine engel oluşturacağını düşünen Adıvar, Latin 
harflerinin kabulü ile ilgili kanunun “meclisten alelacele geçirilmesini” yanlış bulmaktadır 
(Türk, 2005: 128-129).  
 
 Sonuç itibariyle Halide Edip Adıvar,“evrimci bir batılılaşma taraftarı olarak” 
(Çetinsaya, 2007: 91) bireye ve birey hak ve özgürlüklerine verdiği hayati önem nedeniyle 
liberalizmin Türkiye’deki seyri açısından kayda değer görülmektedir. Hatta Halide Edip, 
“Türk milliyetçiliği tarihinde demokrasi ve liberalizme en çok vurgu yapan birkaç yazardan 
biri” (Akyol, 2002: 734) olarak da ifade edilmektedir. 
 
 Hüseyin Avni Ulaş ise özellikle Birinci Meclis içerisindeki II. Grubun kurucusu ve 
önde gelenlerinden birisi olarak tek parti döneminde liberal demokratik fikirleri savunan 
ender kişilerden bir diğeri olarak verilebilir. Hüseyin Avni Bey, daha Birinci Meclisten 
itibaren genel olarak “halk egemenliği, meclis üstünlüğü, kişi hak ve özgürlükleri, kanun 
hâkimiyeti ve hukukun üstünlüğü gibi liberal demokratik ilkeleri savunmuş ve bu minval 
üzere oluşturulmuş bir yönetim biçimi konusunda uyarılarda bulunmuştur (Demirel, 2005: 
171-173). Ona göre, hâkimiyet-i milliye mutlaka hürriyetle tamamlanmalı bir anlamda kanun 
hâkimiyeti ve kişi özgürlükleriyle de güvence altına alınmalıdır. Ulaş, hürriyete o kadar önem 
vermektedir ki onun, “hepinizden fazla hürriyet taraftarı olduğumu bir kez daha tekrar 
ediyorum”(Demirel, 2005: 178) sözleri bu durumu kanıtlar niteliktedir. Tek Parti döneminde 
tamamen siyasetin dışında kalan Hüseyin Avni, çok partili hayata geçişin ilk siyasi partisi 
olan Milli Kalkınma Partisi’nin (1945) kurucuları arasında yer almıştır. Aradan uzun yıllar 
geçmesine rağmen fikirlerini savunmaya devam eden Ulaş, Tek Parti dönemi için “bu milletin 
meclisinde yirmi seneden beri hürriyet ifade eden bir tek kelime söylenmedi. Bizde 
demokrasinin en büyük noksanı budur. Cumhuriyet ancak hürriyetle olur. Hürriyete istinat 
etmeyen bir cumhuriyet iğfalkardır… Evet ben yirmi beş senedir muhalifim. Ama kime? 
Haksızlığa, kanunsuzluğa ve istibdada muhalifim” (Demirel, 2005: 180) demektedir. 
 
 Ahmet Ağaoğlu da özellikle tek parti dönemindeki muhalif tavrı itibariyle kısmen de 
olsa liberal cenah içerisinde yer almaktadır. Esasında Ağaoğlu, “Türkçü-Đslamcı”, “liberal-
milliyetçi”, “inkılapçı”, “demokrat”, “devletçi”, “kemalist” ve bütün bu düşünce dünyasına 
temel oluşturacak şekilde “batıcı” kimliğiyle tanımlanmaktadır (Coşar, 2005: 237-238; 
Yılmaz, 2007: 304-305). Ağaoğlu’nun düşünce dünyasına bakıldığında Ziya Gökalp’in 
medeniyet ve kültür ayrımını reddeden bütüncül bir medeniyet anlayışına sahip olduğu 
görülmekle birlikte, liberal ve parlamenter demokrasinin ithali noktasında CHP’yi 
eleştirmektedir (Yılmaz, 2007: 307-308). Ağaoğlu’nun devlet-birey tasavvurunda ise devlet 
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düzenleyici olmakla birlikte dayatmaksızın milletini eğitme misyonuna da sahipken birey, 
sorumluluk sahibi “yaratıcı” ve “ilerletici” bir rol üstlenmektedir (Coşar, 2005: 239). Bunun 
yanında Ağaoğlu bu dönemde daha Kemalist bir çizgide yer alan Kadro Dergisi çevresiyle 
polemiğe girmekte ve bireysel özgürlüğü savunmaktadır. Kadrocuların bireysel özgürlüklere 
dayalı memleketlerde demokrasi nizamının çürüdüğüne yönelik iddialarını ikna edici 
bulmazken, Batı medeniyetinin teknik üstünlüğünü bile bireysel özgürlüklerinin genişliğine 
dayandırmakta, hatta “şarkın mahkûmiyetinin… doğrudan doğruya ferdin ezilmesinin, ferde 
serbest düşünmek, serbest hareket etmek imkanı verilmemesinin neticesi”(Bora ve diğ. , 2007 
: 302) olarak görmektedir. Nitekim Ağaoğlu, liberal nüveler taşıyan düşünceleri ile tek parti 
iktidarından uzaklaşırken SCF’nin önemli isimlerinden birisi hatta SCF’nin ideoloğu haline 
gelmiştir.  
 
 Genel itibariyle Ağaoğlu bir yandan kendisini “inkılapçı ve kemalist” olarak ifade 
etmeyi sürdürmüş diğer yandan ise bir tür “sağ kemalizm” ya da “liberal kemalizm” anlayışı 
geliştirmeye çalışarak “hakiki kemalizmi” temsil ettiğini ileri sürmüştür (Yılmaz, 2007: 309).  
 
 Hüseyin Cahit Yalçın ise Fikir Hareketleri dergisini çıkararak liberalizm, demokrasi, 
hürriyet adına birçok makale kaleme almış, otoriter ve totaliter rejimleri eleştirmekten de geri 
durmamıştır2 (Ertan, 2010: 45). Özellikle bütün dünyada liberalizmin gerilediği faşizm ve 
komünizm tehlikesinin arttığı bir dönemde Yalçın, Batılı eserlerden yaptığı tercümelerle 
liberal parlamenter sistemin eksikliklerine karşın herhangi bir diktatörlükten ya da kişisel 
yönetimden daha üstün olduğunu göstermeye çalışmıştır (Koçak, 2005: 252). Bununla birlikte 
tek parti döneminin devletçiliği ile demokrasinin çelişen bir durum olmadığını, bunun bir 
zaruretin sonucu olduğunu düşünen Yalçın, Cumhuriyet rejiminin hala demokrasiye 
dayandığını ve zamanın otoriter rejimlerinden özünde farklı olduğunu iddia etmiştir 
(Çetinkaya, 2007: 327). Zira Yalçın’ın “demokrasi milli hâkimiyetten başka bir şey değildir; 
demokrasi halk hükümetidir...” (Koçak, 2005: 252) ifadeleri bu iddiasını kanıtlar niteliktedir. 
Öte yandan Hüseyin Cahit’in referans noktası esasında Batılı burjuva demokrasileri olarak 
görülmektedir. Aynı zamanda “iflah olmaz bir Batılılaşma taraftarı” (Çetinkaya, 2007: 320) 
olan Yalçın, “on dokuzuncu asrın… Hürriyetleri filan veya falan kavmin hususi mahsulleri 
değil, bütün beşeriyetin şerefi ve hakkıdır” derken bir anlamda liberal demokrasinin 
özgürlüklerini evrenselleştirmektedir. Bu açıdan Yalçın’a göre “inanç, ifade, teşebbüs ve 
örgütlenme özgürlüğü” olarak dört temel özgürlük vardır. Bu özgürlüklerin ise güvence 
altında olmasını, bir toplumun çağdaşlığının ölçütü olarak görmektedir (Bora ve diğ. , 2007: 
302). 
 
 Genel olarak Hüseyin Cahit Yalçın’ın tek parti dönemini üstü kapalı da olsa liberal 
fikirlere atfen eleştirdiği fakat bir yandan da devletçiliğe kapı araladığı söylenebilir. Bu 
nedenle Yalçın, Tek Parti döneminin resmi ideolojisinin kıyısında, Batının liberal fikirlerini 
savunan nadir kişilerden birisi olarak da görülmektedir. 
 
 Her ne kadar liberal düşünce tek parti döneminde küçük harflerle dillendirilmeye 
çalışılsa da söylemsel olarak kalmaktan ileriye geçemeyecek bu döneme ise bir anlamda Ziya 
                                                           
2 Bu dönemde ortaya çıkan ve “Kemalizm” adı verilen “inkılabın ideolojisini” sistematik olarak geliştirme işini 
gönüllü olarak üstlenen kapitalizm ve emperyalizm karşıtı düşünce ekseninde cereyan eden Kadro dergisi ve 
kurucusu olan Şevket Süreyya Aydemir ile Hüseyin Cahit Yalçın arasında geçen devletçilik-liberalizm 
tartışmaları döneme ayna tutması bakımından anlamlıdır. Bu tartışma için bkz. (Ertan, 2010: 45). 
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Gökalp’in “fert yok cemiyet var, hak yok vazife var”(Bakırezer, 2005: 143) düsturu 
damgasını vuracaktır. Nitekim 1930’lu yıllardan sonra devletçi anlayış iyice yerleşmiş hem 
siyasal hem de ekonomik anlamda o dönemde dünyada görülen örneklerinden çok da farklı 
olmayan otoriter bir yönetim zihniyeti egemen olmuştur3. 1937 yılında yapılan değişiklik 
sonucu CHP’nin altı okunun Anayasa kapsamına alınmasıyla daha önce “liberalizm memnu 
değildir” diyen Recep Peker bu yıl itibariyle artık “liberalizm yasaktır” demektedir (Yılmaz, 
2005: 197). Đlerleyen yıllarda ise II. Dünya savaşının patlak vermesi savaş ekonomisine 
geçilmesine neden olmuş, dolayısıyla hem siyasal liberalizm hem de iktisadi liberalizm rafa 
kaldırılmış, gericilikle bir tutulmuş ve liberal demokrasi, söylemsel olarak kalmaktan öteye 
geçememiştir. 
 
 SONUÇ 
  
 Türkiye’de liberal değer ve ilkelerin oldukça erken sayılabilecek bir dönemde 
tartışılmaya başlandığı görülmektedir. Osmanlının son dönemleri itibariyle canlanmaya 
başlayan ve bir anlamda Osmanlı aydınının baskılarıyla pratiğe dökülmeye çalışılan 
liberalizmin eksikte olsa özellikle II. Meşrutiyet döneminde siyasi ve ekonomik olarak 
izlerine rastlamak mümkündür. 
 
 Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan tek partili dönemde ise siyasi muhalefetin 
kurulamadığı, otoriterleşme eğilimlerinin ise arttığı görülmektedir. Bu dönemde her ne kadar 
eksikte olsa liberal fikirler dile getirilmiş fakat politik karşılığını bulamamıştır. Zira liberal 
değer ve ilkeleri belirli ölçülerde dile getiren aydınlar bile dönemin devletçi havasının tesiri 
altında kalmaktan kurtulamamışlar, liberalizmle “milliyetçiliği”, “ Đslamcılığı” ve 
“devletçiliği” birleştirme çabası içerisinde olmuşlardır. 
 
 Çalışma sonucunda elde edilen başlıca sonuç olarak ise Tek Parti döneminde siyasi 
liberalizmin kurulamadığı gibi liberal düşünceyi savunan düşünürlerin fikirlerinde de liberal 
değerlerin farklı oranlarda yer ettiği söylenebilir. Bu dönemin liberal olarak 
nitelendirilebilecek düşünürlerinin genel olarak birey-devlet-toplum tartışması içerisinde 
kaldıkları görülmektedir. Bununla birlikte bu düşünürlerin fikirlerinde her ne kadar 
“milliyetçi”, “inkılapçı”, “devletçi” anlayışların izlerine rastlamak mümkünse de Tek Parti 
dönemini liberal demokratik referanslarla eleştirmeleri onların ortak noktası olarak verilebilir. 
Bu bağlamda Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının Türk modernleşmesinin birer ürünü 
oldukları ve yetişmelerinde liberal değer ve düşüncelerin de etkili olduğu ileri sürülebilir. 
 
 Sonuç itibariyle Tek Parti dönemi anlatılanlardan da çıkarılabileceği üzere liberalizmin 
gerek siyasal olarak gerekse iktisadi olarak pratikten ziyade düşünsel boyutta kaldığı liberal 
demokrasi için elverişli bir ortamın sağlanamadığı, dünyadaki otoriterleşme eğilimlerine 
paralel şekilde gelişen Türkiye tarihinin liberalizm açısından zayıf kaldığı bir dönem olarak 
ifade edilebilir. 
 
 
                                                           
3 1931-1946 yılları tarihçi EricHobsbawm’ın dünya için “felaketler çağı” olarak nitelendirdiği bir dönemdir. 
Liberal demokrasilerin hızla gerileyerek yerini otoriter rejimlere bıraktığı böyle bir dönemde Türkiye’de bir 
anlamda üzerine düşen payını almıştır. 1920’lerde tüm dünyada 35 Anayasal ve seçilmiş hükümet varken bu sayı 
1938’de 17’ye 1944 ise 12’ye kadar düşmüştür (Yılmaz, 2005: 190). 
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EKONOM Đ OKURYAZARLI ĞI DÜZEY ĐNĐN TESPĐTĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR 
ARAŞTIRMA 

 

Fatih ŞANTAŞ*   Bünyamin DEMĐRGĐL **  

Öz 
Günümüzde hızla değişen ekonomik koşullar, bireylerin doğru kararlar vermesini zorunlu kılmakta ve 

ekonomi okuryazarlığına olan ihtiyacı artırmaktadır. Ekonomi okuryazarlığı, ekonomideki gelişmeleri ve 
etkilerini yorumlayabilme becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, bir devlet üniversitesinde iktisadi 
ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi ve alan yazına katkı 
sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 4 yıllık 
eğitim veren Đktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Đşletme bölümlerinde öğrenim gören 900 
birinci ve dördüncü sınıf öğrencisine anket uygulanmış ve geri dönüşü sağlanan 704 adet geçerli ve kullanılabilir 
anketin analizi yapılmıştır. Çalışmada, ekonomi ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığının 4. sınıflarda, beş ve 
üzerinde ekonomi dersi alanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Araştırmada, katılımcıların 
ekonomi okuryazarlığı alt boyutlarına (ekonomi bilgisi, ekonomik akılcılık, toplumsal ekonomik yansımalar ve 
bireysel ekonomi planlama) ilişkin ortalamalarının yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf gibi çeşitli özelliklerine 
göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma, öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan 
ortalamalarının orta ve yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Ekonomi, Ekonomi Eğitimi, Ekonomi Okuryazarlığı, Fakülte, Öğrenciler. 

 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF ECONOMIC LITERACY LEVEL 

Abstract  
Today, rapidly changing economic conditions necessitates individuals to make the right decisions and 

increases the need for economic literacy. Economic literacy can be defined as the ability to interpret 
developments and their impact on the economy. In this study, it is aimed to determine the level of economic 
literacy of students in faculty of economics and administrative sciences in a state university and to make 
contribution to the literature. For this purpose, survey was applied to 900 first and senior class students majoring 
in departments of Economics, Public Administration, Finance, Labor Economics and Business Administration 
that provide 4 years education in Faculty of Economics and Administrative Sciences of a state university and 
analysis of current and available 704 surveys returned is made. In the study, the frequency to follow the 
economic and financial developments was found to be more in senior class students, students attending five or 
more economics courses and men. In the research, it is found that averages related to the sub-dimensions of 
economic literacy of participants (economy knowledge, economic rationality, social economic reflections and 
individual economic planning) differ according to various characteristics such as age, gender, class that student 
attends. Study shows that sub-dimensions averages of students' economic literacy are in the level of medium and 
high. 
 

Key Words: Economy, Economy Education, Economic Literacy, Faculty, Students.  

 

1. GĐRĐŞ  

Piyasa ekonomisinin gelişimi tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler için 
çeşitli fırsatların doğmasını sağlamıştır. Mal ve hizmetlerdeki çeşitlilik bir yüz yıl öncesinde 
yaşayan insanların hayal dahi edemeyeceği aşamaya gelmiştir. Piyasada artan karmaşıklık 
yemek, giyinme, barınma, kariyer seçimi, tasarruf ve yatırım tercihi gibi yaşamın tüm 
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alanlarını etkilemektedir (Lerman ve Bell: 1). Günümüzde hızla değişen ekonomik koşullar 
bireylerin yerinde ve doğru kararlar vermesinin önemini artırmaktadır (Yeop Yunus ve 
diğerleri, 2010: 69). Kişilerin doğru ve rasyonel karar vermesinin yolu ise ekonomi 
okuryazarı olmaları ile mümkün görünmektedir. 

Ekonomi okuryazarlığı; bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji 
okuryazarlığı gibi 34 farklı alandaki okuryazarlık türlerinden birisidir. Ekonomi okuryazarlığı 
bireylerin, sağlıklı ve üretken olmalarını sağlayan ekonomik yetkinliğin bir parçasıdır ve en 
öz bir şekilde ekonomideki gelişmeleri ve etkilerini yorumlayabilme becerisi olarak 
tanımlanabilir (Gerek ve Kurt, 2008: 4).  

Ekonomi okuryazarlığı bireylerin para, enflasyon, faiz oranı, kredi gibi konular 
hakkında bilgi sahibi olması, tüm bu bilgileri yaşamında uygulama becerisi ve ekonomik 
faaliyetlerin sonuçlarının yaratacağı etkinin farkında olması durumudur (Oanea ve Dornean, 
2012: 114). Diğer bir tanımla ekonomi okuryazarlığı ekonomik problemleri, alternatifleri, 
maliyetleri ve faydaları tanımlayabilme, ekonomideki teşvikleri analiz edebilme, ekonomik 
durum ve kamu politikalarındaki değişimleri inceleyebilme, ekonomik bulguları organize 
edebilme ve maliyet ve faydaları karşılaştırabilme becerisidir (NCREL, 2003: 20).  

Ekonomi okuryazarlığı değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından farklı şekilde 
tanımlanmaktadır. Bazı tanımlarda ekonomi okuryazarlığı kişilerin ekonomi ile ilgili bilgi 
düzeyleri ile ilgili iken, diğer tanımlarda ekonomi okuryazarlığı daha kapsamlı bir şekilde ele 
alınmakta ve ekonomi bilgisi yanında beceri de göz önünde bulundurulmaktadır (Oanea ve 
Dornean, 2012: 114).  

Tablo 1’de ekonomi okuryazarlığına yönelik yapılan çeşitli tanımlar görülmektedir. 
Tanımlar incelendiğinde ekonomi okuryazarlığının farklı araştırmacılarca farklı şekilde 
anlaşılan bir kavram olduğu ve üzerinde hemfikir olunan bir tanımının olmadığı 
görülmektedir.  

Ekonomi okuryazarı birey faiz, nominal ve reel değer ve risk çeşitlendirmesi hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır (Lusardi, 2008).  Ekonomi okuryazarı birey ve öğrenciler (NCREL, 
2003: 20): 

� Üretici, tüketici, yatırımcı, tasarruf edici ve vatandaş olarak maliyet, fayda ve 
kaynakların kısıtlılığını göz önüne alarak tercihlerinde rasyonel davranır.  

� Mal ve hizmetlere kaynak ayırmada kullanılan farklı yöntemleri maliyet ve faydalarını 
karşılaştırarak değerlendirebilir.  

� Bireylerin davranışlarını etkileyen ekonomik güdüleri ve güdülerin davranış 
üzerindeki etkilerini tanımlayabilir.  

� Rekabet, ticari engeller, kıtlık ve aşırılıkların ve arz-talep arasındaki etkileşimin 
fiyatları nasıl etkilediğini anlayabilir.  

� Kamu ve özel ekonomik kurumların rollerini tanımlayabilir.  
� Gelir ve dağılımı, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, yatırım ve risk gibi temel 

kavramları anlayabilir.  
� Alternatif kamu politikalarının fayda ve maliyetlerini ve bu politikalardan kimlerin 

fayda elde ettiğini, maliyete katlandığını değerlendirebilir.  
� Girişimciliğin değerini ve ekonomideki küçük ve büyük ölçekli işletmelerin rollerini 

anlayabilir.  
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Đnsanlar emekliliklerine yönelik uzun vadeli plan ve yatırımlarında, çocuklarının 
eğitimlerinde, kısa vadeli tasarruflarında, tatil planlamalarında, ev ve gayrimenkul 
alımlarında, araç kredisi kullanımında, kişisel sağlık ve sigorta ihtiyaçlarını karşılamada 
ekonomi okuryazarlığı bilgisinden yararlanmaktadırlar (Chen ve Volpe, 1998; Lusardi, 2008: 
14). Hem bireyleri hem de ülke ekonomisini etkilemesi nedeniyle yeterli ekonomi bilgisine 
sahip olunması zaruridir (Oanea ve Dornean, 2012: 113).  

Tablo 1. Ekonomi Okuryazarlığının Farklı Tanımları 

Kaynak Tanım  

Hilgert, Hogarth ve Beverley 
(2003) 

Ekonomi bilgisidir.  

FINRA (2003) Herhangi bir yatırımcının bulunduğu piyasa koşul ve 
araçlarının, örgütlenmenin ve düzenlemelerin 
anlaşılmasıdır.  

Moore (2003) Bireyler ekonomi alanında yetenekliler ve öğrendikleri 
bilgileri uygulamada kullanıyorlar ise ekonomi 
okuryazarıdır. 

National Council on Economic 
Education (NCEE) (2005) 

Temel ekonomik ilkeleri ve kavramları anlama ve aşina 
olmadır.  

Mandell (2007) Yeni ve karmaşık ekonomik kavramları 
değerlendirebilme becerisi ve uzun vadeli çıkarları 
maksimize edecek ekonomik araçları seçebilmedir.  

Lusardi ve Mitchell (2007) En iyi tasarruf ve yatırım kararlarını almayı sağlayacak 
ekonomik kavramları bilmedir.   

Lusardi ve Tufano (2008) Gündelik ekonomik tercihlerde basit karar alabilme 
becerisidir.  

ANZ Bank (2008) Rasyonel karar verebilme ve parayı kullanabilme 
becerisidir.  

Lusardi (2008) Temel ekonomik kavramları ve nominal-reel, risk 
çeşitlendirmesi arasındaki farkları bilmedir.  

Kaynak:  Hung, 2009: 6.  
 

Ekonomi okuryazarlığı yüksek gelirli ülkelerde daha çok tüketicinin korunması 
işlevini görmektedir. Düşük gelirli ülkelerde özellikle sofistike ürünlere nüfusun küçük bir 
kesimi ulaşmakta ve finansal erişim daha kısıtlı bir haldedir. Bu nedenle ekonomi 
okuryazarlığının erişimi artırma rolüne daha fazla odaklanılmaktadır (Xu ve Zia, 2012: 2).   

Ekonomi okuryazarlığı birey ve ülke için önemli olmakla birlikte hükümetin bazı 
ürünlerin fiyatını yükseltme nedeni, enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki ve bunlarla 
ilişkili mevcut uygulamalar gibi ekonomik kavramların bireylerin çoğunluğu tarafından 
bilinmediği görülmektedir. Bu durum ekonominin iyileştirilmesi için gerekli olan vatandaş 
desteğinin elde edilememesine, bireylerin kişisel ekonomik kararlarında hata yapmalarına 
neden olmaktadır (Yeop Yunus ve diğerleri, 2010: 69-70).  

Yürütülen çeşitli araştırmalar insanların ekonomi okuryazarlık düzeyinin düşük 
olduğunu ve en temel ekonomik kavramlarla dahi ilgili olmadıklarını ortaya koymaktadır 
(Jappeli, 2009). Dünya genelinde yapılan araştırmalar yüksek gelirli ülkelerde ekonomi 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

49 

okuryazarlığı düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Orta ve düşük gelirli ülkelerde ise 
verilerin kısıtlı olması nedeniyle yeterince araştırma yapılamamakla birlikte düzeyin daha da 
düşük olduğu tahmin edilmektedir (Xu ve Zia, 2012: 2). OECD ve OECD kapsamı dışındaki 
ülkelerde yürütülen çalışmalarda bireylerin ekonomi okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu ve 
finansal beceri, bilgi ve farkındalıklarını çoğunlukla abarttıkları saptanmaktadır (OECD, 
2009: 8). Özellikle yaşanan ekonomik krizlerle birlikte önemi gittikçe daha fazla artan 
ekonomi okuryazarlığı hakkında çok şey bilinmediği söylenebilir (Gerek ve Kurt, 2011: 61).  

Araştırmalar yetersiz ekonomi okuryazarlığının olumsuz finansal çıktılara sebep 
olduğunu göstermektedir (Xu ve Zia, 2012: 3). Düşük ekonomi okuryazarlığı, bireylerin 
tasarruf ve yatırım yapmalarının önünde engel olabilmekte ve böylece bireylerin özellikle 
ilerleyen yaşlarda ekonomik zorluklar çekmelerine neden olabilmektedir (Lusardi ve Mitchell, 
2006: 14). 

Ekonomi okuryazarlığı, bireylere çeşitli faydalar sağlamakla birlikte tek başına tüm 
sorunları çözen bir yetenek olarak görülmemelidir. Bireylerin refah seviyelerinin artırılması 
için ekonomi okuryazarlığının yükseltilmesi yanında etkili düzenleme, yeterli ekonomik 
kaynağın temin edilmesi ve diğer sosyal ve ekonomik politikaların uygulanması gereklidir 
(Robson, 2012: vi). Ekonomi okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesinde yapılabilecekler 
temelde iki grupta kategorize edilebilir: Đlk olarak yaygın ve geniş bir kitleyi kapsayan eğitim 
programı ve ikincisi ise eğitici ve öğretici somut örnek olaylara odaklanılmasıdır (Lerman ve 
Bell, 2006: 1).  

Bireyler, bugünkü ekonomik yaşam içerisinde tüketici, üretici, yatırımcı, işveren veya 
çalışan olarak mutlaka yer almaktadırlar. Üniversite öğrencileri ise genellikle sistemde 
tüketici olarak yer almaktadır (Gerek ve Kurt, 2008: 4). Toplumların geleceği olan üniversite 
öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeyinin yüksek olması gereklidir.  

Ekonomi okuryazarlığı ile ilgili çeşitli adımların atılabilmesi mevcut ekonomi 
okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ile mümkündür. Bu amaçla, bu çalışmada bir devlet 
üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin ekonomi 
okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi ve alan yazına katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM  

  2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 
öğrenim gören öğrencilerin ekonomi okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Ayrıca 
öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı düzeylerinin bazı özelliklerine (yaş, cinsiyet, bölüm, 
ekonomik gelişmeleri takip etme sıklığı vb.) göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek de 
bu araştırmanın amaçları arasındadır. Dolayısıyla bu ilişkileri incelemek üzere araştırmada 
aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

� Katılımcıların ekonomi okuryazarlık düzeyleri hangi seviyededir? 
� Katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığının cinsiyet, eğitim 

görülen bölüm ve sınıf ve alınan ekonomi dersi sayısı ile ilişkisi bulunmakta mıdır? 
� Katılımcıların ekonomi okuryazarlık düzeyleri (ekonomi bilgisi, ekonomik akılcılık, 

toplumsal ekonomik yansımalar ve bireysel ekonomi planlama) yaş, cinsiyet, eğitim 
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görülen sınıf ve bölüm, ekonomik gelişmeleri takip etme sıklığı gibi çeşitli 
değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır? 

 
2.2. Evren ve Örneklem 

  Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 4 
yıllık eğitim veren Đktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Đşletme 
bölümlerinde öğrenim gören 900 birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Birinci 
ve dördüncü sınıf öğrencilerinin seçilmesinin nedeni araştırmanın temel amacı olan 
öğrencilerin ekonomi okuryazarlık düzeyinin ortaya konulmasının yanında üniversite 
eğitimine yeni başlama ile son sınıfa gelmenin ekonomi okuryazarlığı düzeyinde farklılığa 
neden olup olmadığının saptanmasıdır. Araştırmada beş bölümde birinci ve dördüncü sınıfta 
eğitim gören 900 öğrencinin tümüne ulaşılmak hedeflenmiştir. Kullanılan veri toplama aracı, 
01 Haziran 2014-15 Haziran 2014 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından bölümler ve 
sınıflar gezilerek öğrencilere dağıtılmış ve toplam 704 adet geçerli ve kullanılabilir anketin 
geri dönüşü sağlanmıştır. 

  2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu toplam 
43 sorunun yer aldığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel ve 
demografik bilgilerini ölçmeye yönelik 9 soru bulunmaktadır. Đkinci bölümde “ekonomi 
okuryazarlığı ölçeği” yer almaktadır. 

Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği: Ekonomi okuryazarlığı düzeyini ölçmeye yönelik 
çeşitli araçlardan yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada Gerek ve Kurt (2011) tarafından 
geliştirilen ve geçerliği-güvenirliği yapılmış “Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek, ekonomi okuryazarlığı düzeyini dört boyutta (ekonomi bilgisi, ekonomik akılcılık, 
toplumsal ekonomik yansımalar ve bireysel ekonomi planlama)  toplam 34 soru ile 
değerlendirmektedir. Soru formunda Likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle 
katılıyorum) bir ölçek kullanılmıştır. Yüksek değerler ekonomi okuryazarlığı düzeyinin 
yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçek daha önce Gerek ve Kurt (2011) tarafından 
“Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” başlıklı makalede 
kullanılmış ve ölçeğin güvenirlik değeri α=0,93 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ayrıca Mercan 
ve diğerleri (2012) tarafından “Ekonomi Okuryazarlığına Yönelik Ampirik Bir Araştırma” 
başlıklı makalede kullanılmış ve ölçeğin güvenirlik değeri α=0,95 olarak hesaplanmıştır.  Bu 
çalışmada ölçeğin güvenirlik değeri α=0,92 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Tablo 2’de 
görüldüğü üzere ölçeğin alt boyutları olan ekonomi bilgisi, ekonomik akılcılık, toplumsal 
ekonomik yansımalar ve bireysel ekonomi planlama için de güvenirlik katsayıları 0,80’den 
yüksek olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2. Veri Toplama Aracının Güvenirliği 

Boyutlar Madde Sayısı Cronbach Alpha Katsayısı 
Ekonomi Okuryazarlığı 34 0,92 

Ekonomi Bilgisi 13 0,87 
Ekonomik Akılcılık 9 0,88 
Toplumsal Ekonomik Yansımalar 9 0,84 
Bireysel Ekonomi Planlama 3 0,83 
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2.4. Veri Analizi  
Anketten elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından 

yararlanılarak, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenirlik analizi, Ki-Kare testi, iki 
ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve ikiden fazla bağımsız gruplar için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve tek yönlü varyans analizinde farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla Tukey testi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel 
analizlerde alfa düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 
 

3. BULGULAR 

Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre 
dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı 22 yaşın 
altındadır. Cinsiyet açısından bakıldığında katılımcıların yarıdan fazlası (% 61,5) kadınlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların yaklaşık yarısı birinci sınıfta diğer yarısının ise dördüncü sınıfta 
öğrenim gördüğü görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri 
bölümlere göre dağılımına bakıldığında % 24,6’sı kamu yönetiminde öğrenim görürken, bunu 
iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve işletme takip etmektedir. Öğrencilerin gelir 
kaynaklarının tespiti için yöneltilen soruda birden fazla seçeneği işaretleyebilmeleri imkânı 
verilmiş ve bunun sonucunda öğrencilerin büyük kısmının (% 75,7) ailesinden finansal destek 
aldığı % 44,7’sinin burs ve kredi aldığı ve % 3,6’sının okul dışı zamanlarda gelir getirici 
işlerde çalıştıkları saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısının (% 44,7) 
yurtlarda ikamet ettikleri görülmektedir. Katılımcıların % 72,2’sinin ekonomik ve finansal 
gelişmeleri haftada en az bir kez takip ettikleri, % 19,3’ünün ise hiç takip etmedikleri 
görülmektedir. Öğrencilerin ekonomiye ilişkin gelişmeleri takip ettikleri kitle iletişim 
araçlarının tespiti için yöneltilen soruda birden fazla seçeneği işaretleyebilmeleri imkânı 
verilmiş ve çok büyük kısmının (% 77,6) internetten takip ettikleri gözlenmiştir. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin % 54,1’inin 4 ve daha az, % 46,9’unun 5 ve daha fazla ekonomi dersi 
aldıkları görülmektedir.  

Tablo 3. Katılımcılara Đli şkin Tanımlayıcı Özellikler 

Değişkenler N % 
Yaş (Yıl)  
≤ 21 350 49,7 
 ≥ 22 354 50,3 

Cinsiyet  
Kadın 433 61,5 
Erkek 271 38,5 

Öğrenim Görülen Sınıf   
1.  Sınıf 337 47,9 

     4. Sınıf 367 52,1 
Öğrenim Görülen Bölüm   
Đktisat 138 19,6 
Kamu Yönetimi 173 24,6 
Maliye 135 19,2 
Çalışma Ekonomisi 130 18,5 
Đşletme 128 18,2 

Gelir Kaynağı  
Burs ve kredi 315 44,7 
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Aile yardımı  533 75,7 
Herhangi bir işte çalışma 25 3,6 

Đkamet Edilen Yer   
Aile yanında 164 23,3 
Yurtta 310 44,0 
Akraba yanında 11 1,6 
Tek başına ya da arkadaşlarla evde 219 31,1 

Ekonomik ve Finansal Gelişmeleri Takip 
Etme Sıklığı 

 

Hiç 136 19,3 
Haftada birkaç kez 508 72,2 
Hergün 60 8,5 

Ekonomiye Đlişkin Gelişmelerin Takip 
Edildiği Kitle Đletişim Araçları  

 

TV 326 57,4 
Đnternet 441 77,6 
Ekonomi Dergileri 19 3,3 
Gazete 197 34,7 

Alınan Ekonomi Dersi Sayısı   
≤ 4 381 54,1 
 ≥ 5 323 45,9 

 
Tablo 4’te ekonomi okuryazarlığı alt boyutları ile ilgili temel istatistikler yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan 704 öğrencinin ekonomi okuryazarlığı alt boyutlarına 
verdikleri cevapların puan ortalamalarına bakıldığında, en yüksek puanın toplumsal ekonomik 
yansımalar (4,13) ve en düşük puanın ise ekonomi bilgisi (3,49) boyutuna verildiği 
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı düzeyleri 5’li Likert 
Ölçeği ile değerlendirildiğinden, ortalama skorlar “5” değerine yaklaşıkta ilgili boyutun 
düzeyi en yükseği, “1” değerine yaklaştıkça ise en düşüğü göstermektedir. Buradan hareketle 
bu çalışmaya katılan öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan ortalamalarının orta 
ve yüksek seviyede olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 4. Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler N Minimum  Maksimum Ortalama Standart Sapma 
Ekonomi  
Bilgisi  

704 1,00 5,00 3,49 0,612 

Ekonomik Akılcılık 704 1,00 5,00 4,07 0,626 

Toplumsal Ekonomik Yansımalar 704 1,00 5,00 4,13 0,600 
Bireysel Ekonomi Planlama 704 1,00 5,00 4,07 0,920 

 

Tablo 5’te katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile 
öğrenim gördükleri bölüm arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo incelendiğinde iktisat ve 
maliye bölümlerinin ekonomik gelişmeleri takip etme sıklıkları daha yüksek olmakla birlikte 
p >0,05 olduğu için katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile 
öğrenim gördükleri bölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamaktadır.  
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Tablo 5. Katılımcıların Ekonomik ve Finansal Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile Öğrenim 
Gördükleri Bölüm Arasındaki Đlişki 

 Ekonomik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı Toplam 
Hiç Haftada Bir 

Kaç Kez 
Hergün 

Bölüm 

Đktisat 
Sayı 23 102 13 138 
% 16,7 73,9 9,4 100,0 

Kamu Yönetimi 
Sayı 38 120 15 173 
% 22 69,4 8,7 100,0 

Maliye 
Sayı 19 107 9 135 
% 14,1 79,3 6,7 100,0 

Çalışma ekonomisi 
Sayı 28 92 10 130 
% 21,5 70,8 7,7 100,0 

Đşletme 
Sayı 28 87 13 128 
% 21,9 68,0 10,2 100,0 

Toplam 
Sayı 136 508 60 704 
% 19,3 72,2 8,5 100,0 

(Ki-Kare= 6,538; p=0,587) 
 

Tablo 6’da katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile 
öğrenim gördükleri sınıf arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo incelendiğinde dördüncü 
sınıfların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklıklarının birinci sınıflardan fazla 
olduğu görülmekte ve p < 0,05 olduğu için katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri 
takip etme sıklığı ile öğrenim gördükleri sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. 

Tablo 6. Katılımcıların Ekonomik ve Finansal Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile Öğrenim 
Gördükleri Sınıf Arasındaki Đlişki 

 Ekonomik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı Toplam 
Hiç Haftada Bir 

Kaç Kez 
Hergün 

Sınıf  
Birinci Sınıf 

Sayı 81 237 19 337 
% 24,0 70,3 5,6 100,0 

Dördüncü Sınıf 
Sayı 55 271 41 367 
% 15,0 73,8 11,2 100,0 

Toplam 
Sayı 136 508 60 704 
% 19,3 72,2 8,5 100,0 

(Ki-Kare= 14,060; p=0,001*) 
 

Tablo 7’de katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile 
aldıkları ekonomi dersi arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo incelendiğinde alınan ekonomi 
dersi sayısı arttıkça ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığının arttığı 
görülmektedir. Dört ve daha az ekonomi dersi alanların % 70’i haftada bir kez cevabını 
verirken, bu oran beş ve daha fazla ekonomi dersi alanlarda % 74,6’ya çıkmaktadır. Yine aynı 
şekilde dört ve daha az ekonomi dersi alanların % 5,5’i haftada bir kez cevabını verirken, bu 
oran beş ve daha fazla ekonomi dersi alanlarda % 12,1’e çıkmaktadır. P <0,05 olduğu için 
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katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile aldıkları ekonomi dersi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 7. Katılımcıların Ekonomik ve Finansal Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile Aldıkları 
Ekonomi Dersi Arasındaki Đlişki 

 Ekonomik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı Toplam 
Hiç Haftada Bir 

Kaç Kez 
Hergün 

Alınan 
Ekonomi 
Dersi 

 
≤ 4 

Sayı 93 267 21 381 
% 24,4 70,1 5,5 100,0 

 
≥ 5 

Sayı 43 241 39 323 
% 13,3 74,6 12,1 100,0 

Toplam 
Sayı 136 508 60 704 
% 19,3 72,2 8,5 100,0 

(Ki-Kare= 20,474; p=0,000*) 
 

Tablo 8’de katılımcıların ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ile 
cinsiyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. P<0,05 olduğu için takip sıklığının cinsiyet ile 
ilişkili olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Erkeklerin hem 
haftada bir kez hem de hergün kategorilerinde elde ettikleri oran kadınların elde ettikleri 
orandan daha fazladır.   

Tablo 8. Katılımcıların Ekonomik ve Finansal Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile Cinsiyetleri 
Arasındaki Đlişki 

 Ekonomik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı Toplam 
Hiç Haftada Bir 

Kaç Kez 
Her gün 

Cinsiyet 

 
Kadın 

Sayı 102 308 23 433 
% 23,6 71,1 5,3 100,0 

 
Erkek 

Sayı 34 200 37 271 
% 12,5 73,8 13,7 100,0 

Toplam 
Sayı 136 508 60 704 
% 19,3 72,2 8,5 100,0 

(Ki-Kare= 24,232; p=0,000*) 
 

Tablo 9’da araştırmaya katılan öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı alt boyutlarına 
ilişkin puanları yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf ve bölüm, gelir kaynağı, ekonomik 
gelişmeleri takip etme sıklığı ve alınan ekonomi dersi sayısı gibi çeşitli değişkenlere göre 
karşılaştırılmış ve yürütülen test sonuçları gösterilmiştir. Katılımcıların ekonomi bilgisi alt 
boyutuna vermiş oldukları puanları, yaş (t=-6,315; p<0,05), cinsiyet (t=-4,188; p<0,05), 
eğitim görülen sınıf (t=6,073; p<0,05), eğitim alınan bölüm (F=5,469; p<0,05), ekonomik ve 
finansal gelişmeleri takip etme sıklığı (F=34,394; p<0,05) ve alınan ekonomi dersine (t=-
6,591; p<0,05) göre istatistiksel anlamlı farklılıklar göstermektedir. Eğitim alınan bölüm ve 
ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı değişkenlerinde farklılığın hangi grup ya 
da gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi amacıyla yürütülen Tukey testine göre 
farklılık eğitim alınan bölüm açısından iktisat, maliye ve işletme bölümlerinden, ekonomik ve 
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finansal gelişmeleri takip sıklığı açısından ise hergün takip etmekten kaynaklanmaktadır. 
Buna göre 22 yaş ve üzerinde olanların 21 yaş ve altındakilere, erkeklerin kadınlara, 4. 
sınıfların 1. sınıflara, iktisat, maliye ve işletme bölümlerinde eğitim görenlerin diğer 
bölümlerde eğitim görenlere, ekonomik ve finansal gelişmeleri hergün takip edenlerin haftada 
birkaç kez ve hiç takip etmeyenlere ve 5 ve daha fazla ekonomi dersi alanların 4 ve daha az 
ekonomi dersi alanlara göre ekonomi bilgisi alt boyutuna verdikleri puanların daha yüksek ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Ekonomi bilgisi alt boyutunda ikamet edilen 
yer ise (F=1,268; p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.   

Araştırmaya katılan öğrencilerin ekonomik akılcılık boyutuna verdikleri puanları, yaş 
(t= -3,191; p<0,05), eğitim görülen sınıf (t=-2,151; p<0,05), eğitim alınan bölüm (F=2,383; 
p<0,05), ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı (F=14,676; p<0,05) ve alınan 
ekonomi dersine (t=-2,126; p<0,05) göre istatistiksel anlamlı farklılıklar göstermektedir. 
Eğitim alınan bölüm ve ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı değişkenlerinde 
farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi amacıyla yürütülen 
Tukey testine göre farklılık eğitim alınan bölüm açısından maliye bölümü ortalamasının 
çalışma ekonomisi bölüm ortalamasından fazla olmasından ve ekonomik ve finansal 
gelişmeleri takip sıklığı açısından ise hergün takip etmekten kaynaklanmaktadır. Buna göre 
22 yaş ve üzerinde olanların 21 yaş ve altındakilere, 4. sınıfların 1. sınıflara, maliye 
bölümünde eğitim görenlerin çalışma ekonomisi bölümünde eğitim görenlere, ekonomik ve 
finansal gelişmeleri hergün ve haftada birkaç kez takip edenlerin hiç takip etmeyenlere ve 5 
ve daha fazla ekonomi dersi alanların 4 ve daha az ekonomi dersi alanlara göre ekonomik 
akılcılık alt boyutuna verdikleri puanların daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Ekonomik akılcılık alt boyutunda cinsiyet (t= 0,544; p>0,05) ve ikamet edilen 
yerin  (F=0,425; p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

Tablo 9. Katılımcıların Çeşitli Değişkenlere Göre Ekonomi Okuryazarlığı Alt Boyutlarına 
Đlişkin Analiz Sonuçları  

Değişkenler Ekonomi Bilgisi Ekonomik 
Akılcılık 

Toplumsal 
Ekonomik 
Yansımalar 

Bireysel Ekonomi 
Planlama 

 Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Yaş (Yıl)     
≤ 21 3,34 0,58 4,00 0,63 4,06 0,59 4,07 0,89 
 ≥ 22 3,63 0,60 4,14 0,61 4,20 0,60 4,07 0,94 

 t= -6,315; p=0,000 t= -3,191; p=0,001 t= 3,166;p=0,002 t=-,056; p=0,956 
Cinsiyet     

Kadın 3,41 0,63 4,08 0,62 4,15 0,59 4,13 0,88 
Erkek 3,61 0,56 4,05 0,62 4,09 0,60 3,98 0,97 

 t= -4,188; p=0,000 t= 0,544; p=0,586 t= 1,282; p=0,200 t= 2,102; p=0,036 
Eğitim Görülen 
Sınıf  

    

1. Sınıf 3,34 0,58 4,02 0,64 4,09 0,59 4,12 0,88 
     4. Sınıf 3,62 0,60 4,12 0,60 4,17 0,60 4,03 0,94 
 t= -6,073; p=0,000 t= -2,151; p=0,032 t= -1,859;p=0,063 t= 1,257; p=0,209 
Eğitim Alınan 
Bölüm  

    

Đktisat 3,60 0,65 4,12 0,68 4,18 0,65 4,01 0,98 
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Kamu 
Yönetimi 

3,40 0,65 4,02 0,66 4,04 0,58 4,00 0,86 

Maliye 3,59 0,50 4,19 0,51 4,24 0,51 4,16 0,90 
Çalışma 
Ekonomisi 

3,33 0,68 3,97 0,64 4,02 0,68 4,04 0,99 

Đşletme 3,59 0,48 4,06 0,56 4,19 0,51 4,18 0,84 
 F=5,469; p=0,000 F=2,383; p=0,049 F=3,952; p=0,004 F=1,241; p=0,292 
Đkamet Edilen 
Yer 

    

Aile yanında 3,48 0,59 4,10 0,57 4,18 0,55 4,13 0,89 
Yurtta 3,45 0,59 4,04 0,58 4,11 0,57 4,04 0,93 
Akraba 
yanında 

3,60 0,57 4,01 1,06 4,20 0,72 4,42 0,66 

Evde 3,55 0,64 4,09 0,68 4,11 0,65 4,06 0,93 
 F=1,268; p=0,284 F =0,425; p=0,735 F =0,507;p=0,678 F =0,898;p=0,442 

Ekonomik ve 
Finansal  
Gelişmeleri 
Takip Etme 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hiç 3,18 0,67 3,83 0,67 3,97 0,66 3,91 0,95 
Haftada birkaç  3,52 0,55 4,11 0,60 4,15 0,58 4,07 0,92 

Hergün 3,89 0,59 4,26 0,50 4,30 0,49 4,44 0,61 
 F=34,394; p=0,000 F=14,676;p=0,000 F=7,972;p=0,000 F=7,098; p=0,000 

Alınan Ekonomi 
Dersi  

    

≤ 4 3,35 0,59 4,02 0,64 4,09 0,58 4,11 0,88 
 ≥ 5 3,65 0,59 4,12 0,60 4,17 0,61 4,03 0,96 
 t=-6,591; p=0,000 t=-2,126; p=0,034 t=-1,666; p=0,096 t=1,090; p=0,276 

 

Katılımcıların toplumsal ekonomik yansımalar alt boyutuna vermiş oldukları 
puanları, yaş (t=--3,166; p<0,05), eğitim alınan bölüm (F=3,952; p<0,05) ve ekonomik ve 
finansal gelişmeleri takip etme sıklığına (F=7,972; p<0,05) göre istatistiksel anlamlı 
farklılıklar göstermektedir. Eğitim alınan bölüm ve ekonomik ve finansal gelişmeleri takip 
etme sıklığı değişkenlerinde farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının tespit 
edilmesi amacıyla yürütülen Tukey testine göre farklılık eğitim alınan bölüm açısından maliye 
bölümü ortalamasının çalışma ekonomisi ve kamu yönetimi bölüm ortalamasından fazla 
olmasından, ekonomik ve finansal gelişmeleri takip sıklığı açısından ise hergün ve haftada bir 
kez takip etmekten kaynaklanmaktadır. Buna göre 22 yaş ve üzerinde olanların 21 yaş ve 
altındakilere, maliye bölümünde eğitim görenlerin kamu yönetimi ve çalışma ekonomisi 
bölümlerinde eğitim görenlere göre, ekonomik ve finansal gelişmeleri hergün ve haftada bir 
kez takip edenlerin hiç takip etmeyenlere göre toplumsal ekonomik yansımalar alt boyutuna 
verdikleri puanların daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.  
Toplumsal ekonomik yansımalar alt boyutunda cinsiyet (t= 1,282; p>0,05), eğitim görülen 
sınıf (t= -1,859; p>0,05), ikamet edilen yerin (F=0,507; p>0,05) ve alınan ekonomi dersi 
sayısının (t=1,666; p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

Katılımcıların bireysel ekonomik planlama alt boyutuna vermiş oldukları puanları, 
cinsiyet (t=2,102; p<0,05) ve ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığına (F= 
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7,098; p<0,05) göre istatistiksel anlamlı farklılıklar göstermektedir. Ekonomik ve finansal 
gelişmeleri takip etme sıklığı değişkenlerinde farklılığın hangi grup ya da gruplardan 
kaynaklandığının tespit edilmesi amacıyla yürütülen Tukey testine göre farklılık hergün takip 
etmekten kaynaklanmaktadır. Buna göre erkeklerin kadınlara, ekonomik ve finansal 
gelişmeleri hergün takip edenlerin haftada bir kez ya da hiç takip etmeyenlere göre bireysel 
ekonomik planlama alt boyutuna verdikleri puanların daha yüksek ve istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. Toplumsal ekonomik yansımalar alt boyutunda yaş (t=-,056; 
p>0,05), eğitim görülen sınıf (t=1,257; p>0,05), eğitim alınan bölüm (F=1,241; p>0,05), 
ikamet edilen yer (F= 0,898; p>0,05) ve alınan ekonomi dersi sayısının (t=1,090; p>0,05) 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir.  

 

  4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Ekonomi okuryazarlığı, yaşadığımız dünyanın anlaşılmasına yardımcı olan, daha 
rasyonel ve katılımcı kararlar alınmasını ve ekonomi politikalarının daha sağlıklı şekilde 
yorumlanabilmesini sağlayan bir araçtır (Gerek ve Kurt, 2008: 5). Bireylerin rasyonel karar 
vermelerinde kendilerine yardımcı olan ekonomi okuryazarlığı tüketicilerin risklerden 
korunmasını sağlamaktadır. Yüksek ekonomi okuryazarlığı düzeyinin birey ve ülkeler 
açısından çeşitli faydalar sağladığı ancak düşük düzeyin ise başta tasarruf ve yatırım olmak 
üzere ekonomik yaşam üzerinde çeşitli olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir.  

Bu çalışma bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim 
gören öğrencilerin ekonomi okuryazarlık düzeyinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu 
amaçla bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 4 yıllık eğitim veren 
Đktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Đşletme bölümlerinde öğrenim gören 
704 birinci ve dördüncü sınıf öğrencisine ulaşılarak anket uygulanmıştır.  

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde ekonomik ve finansal gelişmeleri hergün takip 
edenlerin oranı % 8,5, haftada birkaç kez takip edenlerin oranı % 72,2 ve hiç takip 
etmeyenlerin oranı % 19,3 olarak bulunmuştur. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir şubede 
çalışanların ekonomi okuryazarlığı düzeyinin ölçüldüğü bir araştırmada benzer şekilde 
haftada birkaç kez takip etmenin çoğunlukta olduğu bulgusuna ulaşılmış ve ekonomik ve 
finansal gelişmeleri her gün takip edenlerin oranı % 35,5, haftada birkaç kez takip edenlerin 
oranı % 45,2 ve hiç takip etmeyenlerin oranı % 19,4 olarak bulunmuştur (Mercan ve diğerleri, 
2012).  

Çalışmada, ekonomik ve finansal gelişmelerin takip edildiği kitle iletişim araçları 
olarak birinci sırada internet, ikinci sırada televizyon ön plana çıkmaktadır. Temizel ve 
Bayramoğlu (2011) tarafından Anadolu Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ekonomik 
okuryazarlığı düzeyini saptamaya yönelik yürütülen çalışmada benzer şekilde öğrencilerin 
ekonomik ve finansal gelişmeleri öncelikli olarak internet ve televizyondan takip ettikleri 
saptanmıştır. Bu bulgu öğrencilere yönelik yürütülecek ekonomi okuryazarlığı programında 
yararlanılabilecek kitle iletişim araçlarının hangileri olması gerektiğine işaret etmesi açısından 
önemlidir.   

Çalışmada ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığının 4. sınıflarda, daha 
fazla ekonomi dersi alanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu ancak öğrenim görülen 
bölümle istatistiksel olarak ilişkili olmadığı saptanmıştır. Bu durum ekonomik ve finansal 
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konulara olan ilgi ve hassasiyetin genel eğitim ve daha fazla ekonomi bilgisine sahip olmayla 
arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ekonomiyle ilgili gelişmelerin erkek öğrencilerce daha fazla 
takip edilmesi bulgusu, Chen ve Volpe (1998), Oanea ve Dornean (2012), Danes ve Hira 
(1987) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre ekonomi okuryazarlığı alt 
boyutlarına ilişkin durumları incelendiğinde yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf, eğitim alınan 
bölüm, ekonomik ve finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ve alınan ekonomi dersi sayısının 
istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar veren değişkenler olduğu tespit edilmiştir. Yaşları 22 ve 
üzerinde, erkek, 4. sınıf, iktisat ve maliye bölümünde öğrenim gören, ekonomik ve finansal 
gelişmeleri hergün takip eden ve 5 ve üzerinde ekonomi dersi almış öğrencilerin daha yüksek 
ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan ortalamalarına sahip oldukları görülmektedir. Chen ve 
Volpe (2002) tarafından yürütülen çalışmada benzer şekilde eğitim düzeyi ve yaştaki artışın 
ekonomi okuryazarlığı puan ortalamasını artırdığı, kız öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı 
düzeyinin erkek öğrencilerden daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu farklılık sınıf, iş tecrübesi, 
yaş gibi değişkenler kontrol edildikten sonra da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir şubede çalışanların ekonomi okuryazarlığı düzeyinin 
ölçüldüğü bir araştırmada ekonomi okuryazarlığı alt boyutları üzerinde etkili olan 
değişkenlerin yaş, medeni durum, çalışma süresi, unvan, eğitim, çalışılan bölüm, cinsiyet, 
ekonomi haberlerini takip etme sıklığı, ekonomi haberlerini merak etme olarak saptanmış ve 
eğitim ve ekonomik gelişmeleri takip etme sıklığının ekonomi okuryazarlığı üzerindeki etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Mercan ve diğerleri, 2012).       

Araştırmada öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan ortalamalarının orta ve 
yükseğe yakın seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulusal ve uluslararası literatürde farklı 
kişi ve grupların ekonomi okuryazarlık düzeyini saptamaya yönelik çalışmalarda benzer 
bulguya ulaşıldığı görülmektedir. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir şubede çalışanların 
ekonomi okuryazarlığı düzeyinin ölçüldüğü bir araştırmada çalışmaya katılanların ekonomi 
okuryazarlığı alt boyut puan ortalamalarının benzer şekilde orta ve orta üstü seviyede olduğu  
(Mercan ve diğerleri, 2012), 200 ekonomi yüksek lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen bir 
başka çalışmada yine öğrencilerin orta düzeyde ekonomi okuryazarı oldukları saptanmıştır 
(Oanea ve Dornean, 2012). 323 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen bir başka çalışmada, 
öğrencilerin genel para yönetimi, kredi kartı ve sigorta konularında düşük seviyede bilgi 
sahibi oldukları bulgusuna ulaşılmıştır (Danes ve Hira, 1987).  

924 öğrencinin ekonomi okuryazarlık düzeyinin ölçüldüğü bir araştırmada, 
öğrencilerin % 53’ünün sorulan sorulara doğru cevap verebildiği (Chen ve Volpe, 1998), 63 
okuldan 1509 lise öğrencisi üzerinde yürütülen bir başka çalışmada gelir, para yönetimi, 
tasarruf ve yatırımlar ve harcamalar ile ilgili sorulan sorulara ortalama % 57 civarında doğru 
yanıt verildiği saptanmıştır (Mandell, 1997). Türkiye’de yürütülen bir çalışmada, 34 
öğrencinin düşük, 106 öğrencinin orta ve 47 öğrencinin yüksek ekonomi okuryazarı olduğu 
(Gerek ve Kurt, 2008), Anadolu Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde yürütülen 
bir başka araştırmada 433 öğrencinin % 30’unun finansal durum yönetiminde başarılı olduğu, 
% 61’inin orta düzey ve % 8,5’inin ise başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Temizel ve 
Bayram, 2011).  

Genel olarak araştırmalarda hemen her yerde erkeklerin kadınlardan daha fazla 
ekonomi okuryazarı olduğu, ekonomi okuryazarlık düzeyinin yıllar itibariyle ters U şeklini 
aldığı, ekonomi okuryazarlığının eğitim ve gelirle ilişkili olduğu ve coğrafik-etnik 
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eşitsizliklerin ekonomi okuryazarlık düzeyinde farklılık yarattığı saptanmaktadır (Xu ve Zia, 
2012: 9).   

Ulusal ve uluslararası alan yazında yürütülen çalışmalar genel olarak kişilerin ve 
öğrencilerin ekonomi okuryazarlık düzeyinin yüksek olmadığını göstermektedir. Düşük 
ekonomi okuryazarlığı birey için olduğu kadar toplumun geneli için de problem teşkil 
etmektedir. Düşük ekonomi okuryazarı birey ve öğrenciler ekonomik yaşamdaki tercihlerinde 
hata yapabilmekte ve bu durum sınırlı kaynakların doğru kullanılmaması sonucunu 
doğurabilmektedir. Ülkelerin geleceği konumundaki üniversite öğrencilerinin ekonomi 
okuryazarlık düzeyinin yüksek olması önem arz etmektedir. Bu nedenle ekonomi 
okuryazarlığı düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli kurs ve programlardan yararlanılmalı ve 
üniversitelerin müfredatlarında ekonomi okuryazarlığına yönelik program ve derslere daha 
fazla yer verilmelidir.  
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ATATÜRK DÖNEM ĐNDE ELAZI Ğ’I TEMS ĐL EDENLER ( 1920- 1938)∗ 

Şahin YEDEK ∗∗ 

Öz 

Elazığ, Anadolu tarihi içinde,  tarihi, coğrafi konumu, kültürü, sanatı, müzik ahengi ve edebiyatı ile farklı 
zenginliğe sahip nadide illerden biri olmuştur. Elazığ, Anadolu halkının genel bakış açısına göre;  Doğu’ya göre 
Batı’lı, Batı’ya göre Doğu’lu olma özelliğine sahip tek şehirdir denilebilir. Osmanlı Devleti’nde de; Harput 
dönem dönem, hem vilayet hem de sancak olmuş nadide yerleşim yerlerinden biridir.  Osmanlı Devleti 
döneminde şimdiki Adıyaman, Malatya, Tunceli, Bingöl gibi farklı kültür özelliklerine sahip şehirleri kendi 
bünyesinde barındırmayı başarabilmiş Harput, bu kültürlerden etkilenmiş ve bu kültürleri de etkilemiştir. Farklı 
mezhep,  şive ve kültürlere sahip bu yerleşim yerleri Harput Sancağı altında dönemin idarecileri tarafından birlik 
ve beraberlik içinde yönetilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet’le birlikte adı geçen yerler Elazığ’dan ayrılıp her biri 
birer il haline gelmiş ve Anadolu’nun ayrı ayrı dinamiklerini oluşturmuşlardır. Harput adı, Sultan Addulaziz'in 
tahta çıkısının 5. yılında Harput Đdare Meclisi azalarının teklifi, Hacı Ahmet Đzzet Paşa’nın mührü ve Sadaret 
Makamının onayıyla1866 yılında "Mamurat-ül Aziz" olmuş, fakat ismin telaffuzu güç olduğundan dolayı halk 
arasında kısaca "Elaziz" olarak söylenegelmiştir. Daha sonra bu şehre, Atatürk'ün 1937 yılında Elaziz’e teşrifleri 
sırasında "Azık Đli" anlamına gelen "Elazık" adı verilmiştir. Bu isim daha sonra "Elazığ"a dönüşmüştür. Bu 
çalışmada Elazığ’ın mülki yapısındaki gelişmeler, askeri, siyasi ve idari bakımdan incelenmiştir. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde Elazığ’ı temsil eden milletvekillerinin, 
valilerin ve belediye başkanlarının kimler olduğu ve bu kişilerin hangi tarihler arasında görev yaptıkları, görev 
süresi uzun olanların kısa özgeçmişleri verilmiştir. Ayrıca bu kişilerin Elazığ iline yapmış oldukları katkılarda bu 
çalışmada verilmiştir. Elazığ’ı temsil eden bu siyasi kişilerden görev yaptığı dönemde önemli bir gelişme ve 
fayda göstermeyenler sadece sıralamada gösterilmiştir. Bu sayede çalışanla, çalışmayan idarecilerin farkı da 
ortaya çıkmıştır. Çalışmada kaynak olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri, Elazığ’daki o dönemde 
yayınlanan yerel gazeteler, Meclis Zabıt Cerideleri, basılı kaynaklar ve makaleler kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, Vali, Belediye Başkanı, Milletvekili. 

 

REPRESENTATIVES OF ELAZI Ğ IN ATATÜRK ERA  (1920 - 1938) 

Abstract 

Elazığ has been one of the few cities, which have different wealth, with historical, geographical location, 
culture, art, musical harmony in Anatolian History. According to the point of view of Anatolian people in 
general, Elazığ can be said to be the only city which has the property of being western according to the East and 
being eastern according to the West. In the Otoman Empire period, Harput was one of the rare settlements which 
became both province and sanjak from period to period. During the Ottoman Empire Period, Harput, which 
succeeded to combine the cities which have different cultural features such as current Adıyaman, Malatya, 
Tunceli and Bingöl, was influenced by these cultures and influenced them, too. These settlements, which have 
different sects, accents and cultures, under the sanjak of Harput was tried to be administered in unity by 
administrators of that period. With republic, the places montined have seperated from Elazığ and each one has 
become a province and they have built the dynamics of Anatolia. With Harput board of governors’ members’ 
proposal and Hacı Ahmet Đzzet Paşa’s signet and the approval of sadaret authority, the name Harput became 
“Mamurat-ul Aziz” in 1886 which was Sultan Abdulaziz’s fifty year of ascending the throne, but due to the fact 
that it was difficult to be pronounced. It was called “Elaziz” among people/public. During Atatürk’s visit to 
Elazığ in 1937, the name “Elazığ” meaning “Rations Province” was given and later this name turned to “Elaziğ”. 
In this study, the developments in the civil service of Elazığ have been searched from the military political and 
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administrative points of view. In Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s era, founder of our Republic, the fact that who 
the mayors, governors and the members of Turkish Grand National Assembly  that repressed the public were 
between which years they worked and the short biography of the ones that worked long years have been given. 
In addition, the contributions that they made to Elazığ have been presented. In this study, Among these political 
people, that represented Elazığ, the ones that had no development and efficacy, have been shown only in the 
sequencing. Thanks to this, the difference between the working and non-working executives have been come 
out. In the study, republic archieve documant of Prime Ministry, local newspaper in those times, Assembly 
Newspaper, printed sources and articles have been used as sources. 

Key Words: Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, Governor, Mayor, Deputy. 

1.Giri ş  

Osmanlı Devleti’nin mülki taksimatında, eyalet sisteminden vilayet sistemine geçişin 
başlangıcı 1863 yılında hazırlanan Vilayet Nizamnamesinin ardından 1864’te Tuna 
vilayetinin kurulmasıyla başlamıştır. Tuna vilayetini 1864'te yine Bosna vilayeti takip 
etmiştir. Böylece ilk 1864 tarihli vilayet nizamnamesi idari tarihimizde yerini almıştır. Bu ilk 
nizamnameye göre mülki taksimat sırasıyla vilayet, sancak, kaza ve köy şeklinde 
düzenlenmiştir. 1871 yılında ülke çapında uygulanmak üzere yeniden düzenlenerek 
yayınlanan nizamnameye göre bu kez sıralama vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy şeklinde 
yapılmıştır. Nizamnameye göre, vilayet-vali, sancak-mutasarrıf, kaza-kaymakam, nahiye-
nahiye müdürü ve köy-muhtar tarafından idare edilecekti. Nizamnamenin uygulaması 
sonunda, Rumeli'de 14 vilayet, 44 sancak, Anadolu'da 16 vilayet, 74 sancak ve Afrika'da da 
1vilayet, 5sancak mülki taksimatta yerlerini aldılar (Ortaylı, 1976:19). 

1908 yılında bakıldığında idari taksimatın; 31 vilayet, 7 müstakil sancak ve 7 eyaletten 
oluştuğu görülür. Aynı tarihlerde (1907) Osmanlı coğrafyasında 124 sancak, 551 kaza, 1.195 
nahiye ve 68.780 köy bulunmaktadır ( Çavdar, 1999:556). 

19. Yüzyılın sonlarında müstakil mutasarrıflıklar birimi oluşturulmuş, bunların sayısı 
1916’da 21’e ulaşmıştır (Baykara, 1980:116). Devletin mülki idare yapısının düzenine dair 
1913 tarihli Đdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Osmanlı’nın son hukuki düzenlemesi olmuş 
ve 1929 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. 

Cumhuriyet Döneminin idari taksimatının hukuki temelleri ise 1921 ve 1924 anayasaları 
temel alınarak yapılmıştır. 1921 anayasasında mülki taksimat "Türkiye coğrafi vaziyet ve 
iktisadi münasebet nokta-i nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara münkasım olup, kazalar 
da nahiyelerden terekküp eder" (Ceride-i Resmiye, 7 Şubat 337, nr.1,s.2) ifadesi ile yer 
bulmuştur. 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na göre ise, "Türkiye coğrafî 
vaziyet ve iktisadî münasebet nokta-i nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar 
nahiyelere münkasımdır. Nahiyeler de kasaba ve köylerden terekküp eder"  ifadesi ile 
taksimat belirtilmiştir (Kili ve diğerleri, 1985:128). 

Cumhuriyet döneminin başlarında idarî taksimatı düzenleyen ve Osmanlı döneminden 
kalma kanunlar yanında, sözü edilen bu kısmî karar ve uygulamalar, 1929 yılından itibaren 
yeni bir kanunla belli bir düzene sokulmaya çalışılmıştır. 5 Mayıs 1929 tarihinde yayınlanan 
1426 numaralı "Vilâyet Đdaresi Kanunu", 1924 anayasasının öngördüğü idarî taksimat 
çerçevesinde bir düzenleme getirmiştir. Bu yeni kanuna göre, vilâyetle ilgili değişiklikler 
Devlet Şurası'nın mütalaası alınarak yapılacaktır. Kaza kurulması, kaldırılması veya başka 
vilâyete bağlanması vilâyet idare heyet ve umumî meclislerinin mütalaası alındıktan sonra 
yapılacaktır. Kanun ile vilâyet sınırlarının kaza merkezi ve sınırlarının değiştirilmesi, nahiye 
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kurulması, kaldırılması veya bunların merkez ve sınırının değiştirilmesi, bir kazadan başka bir 
kazaya bağlanması, ilgili vilâyet idare heyet ve umumî meclislerin görüşü alındıktan sonra 
yapılacaktır. Dâhiliye Vekâletinin kararı ve Reisicumhur’un onayı ile yeniden köy kurulması, 
köylerin birleştirilmesi, ayrılması veya bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması, vilâyet 
idare heyet ve umumi meclislerinin görüşü alındıktan sonra ve Dâhiliye Vekâletinin uygun 
görmesi ile vilâyetçe yapılmak suretiyle olacaktır (Düstur, Tertip 3,C.10, s.842-843). Yeni 
kanuna göre, vilâyetin başında vali, kazada kaymakam, nahiyede müdür ve köyde muhtar 
bulunacaktı.  

Hem Milli Mücadele döneminde hazırlanan 1921 Anayasası'nda, hem de Cumhuriyet'in 
ilanından sonra hazırlanan 1924 Anayasası'nda, Cumhuriyet dönemi idari bölünüşünün 
Osmanlı'dan farklı olacağı açıkça ortaya konulmuştur. Bu anayasalara göre, Osmanlı'nın 
müstakil sancakları ve vilayetlere bağlı sancakları, birer vilayet haline getirilmişlerdir. Sancak 
veya mutasarrıflık ise ortadan kaldırılmıştır. Vilayetler doğrudan kazalara taksim edilmiştir. 
Vilayetler Osmanlı dönemindeki genişliğe sahip olmadıkları için, sancak olarak bölünmesine 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

1924 yılındaki anayasal düzenlemenin yapıldığı tarihte Türkiye’de 74 vilayet 
bulunuyordu. Ancak bu sayı zaman içinde azalarak 1927'de 63, 1935'de 57, 1940-50'de 63, 
1955'te 66 ve uzun süre 67 sayısında kalmıştır. 1980'lerin sonlarında ise, Türkiye'nin geçirdiği 
sosyal ve ekonomik değişikliklerin zorlaması ve siyasi taleplerle yeniden yükselmeye 
başlamış ve 2000 yılında 81'e ulaşmıştır (http://www.tarihtarih.com). 

1.1. XIX. Yüzyılda Harput’un Mülki Yapısı 

Vali Mehmet Reşit Paşa döneminde Harput merkezi, 1834 yılından itibaren bugünkü 
Elazığ merkezi olan, öncesinde Ağavat Mezrası denilen ovaya taşınmaya başlamıştır. Vali 
Harput’ta bulunan maiyet erkânını da Mezraya aldırarak hükümet umurunu burada 
oluşturmuş, bir taraftan da büyük kışlalar, resmi binalar, mühimmat depoları yaptırılmaya 
başlanmıştır. Bu imar ve çalışmaları gören civar köy halkı yavaş yavaş buraya taşınmaya ve 
çarşı pazar kurmaya başlamışlardır. Mezra’nın cazipliği artıkça, Harput boşalmaya ve 
önemini yitirmeye yüz tutmuştur (Sunguroğlu, 1958:202-203). 

Mehmet Reşit Paşa’dan sonra 1841’e kadar gelen valiler hem Diyarbekir, hem de 
Harput valiliğini yürütmüş, 1845-46’dan itibaren ise Harput Diyarbekir’den ayrılarak, Besni, 
Siverek, Çüngüş, Ebutahir, Palu, Kemah, Şiro kazalarını içine alan ayrı ve büyük bir eyalet 
merkezi olmuştur. Mustafa Sabri Paşa döneminde kazalara müdürler atanmaya başlamış, 
Dersim’de sancak olarak ayrılmış ve Kürdistan Eyaletine bağlanmıştır. 1850’li yıllardan 
itibaren ise vilayet ve kazalarda valinin başkanlığında Đdare Meclisleri kurulmaya başlanmıştır 
(Sunguroğlu, C.1,1958:204). 1851 yılında Dersim tekrardan bir irade-i seniyye ile yakınlık 
itibariyle tekrar, 1851-1856 yılları arasında Mazgirt, Gerger, Akçadağ, Simsat, Đzolu, 
Balaban,1858-1859 yılları arasında Çemişgezek, Eğil, Arguvan, Çüngüş, 1860-1861’te ise 
Kuruçay ve Palu birer kaza olarak Harput’a bağlanmıştır (Sunguroğlu, 1958:205,206). 

1866’da Vali Ahmet Đzzet Paşa döneminde, Sultan Abdulaziz’in tahta çıkışının beşinci 
yıl dönümünde Harput Vilayeti Đdare Meclisi azaları Harput’un adının Mamurat’ül-Aziz 
olması için mazbata hazırlayıp valiliğe sunmuşlardır. Vali Đzzet Paşa’nın onayı ile bu mazbata 
1867’de sadarete sunulmuş ve 7 Şevval 1283tarihli Đrade-i Seniyye ile Harput Vilayeti’nin 
ismi Mamurat-ül Aziz olmuştur (Sunguroğlu, 1958:208-211). Halk arasında bu isim kolaylık 
açısından Elaziz diye söylenmiştir. 
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Mamurat-ül Aziz 1875 yılında müstakil mutasarrıflık, 1879 yılında ise tekrar vilayet 
yapılmıştır. 1888 yılında Malatya ve Dersim Sancaklarının bağlanması ile vilayete bağlı kaza 
sayısı 16, nahiye 45, köy sayısı ise 2373 olmuştur.  

Öztuna, (1998). Osmanlının 1893 yılında vilayete bağlı 3 sancaktaki idari birimlerin 
dağılımını şöyle belirtmiştir (Öztuna, 1998:3-4): 

Merkez sancağının merkez kazasına bağlı: 1 nahiye, 320 köy, diğer kazaları Arabgir 1 
nahiye, 84 köy; Keban Madeni 2 nahiye, 111 köy; Eğin 2 nahiye, 104 köyden oluşmak üzere 
toplam: 4 kaza, 6 nahiye, 619 köy merkez sancağa bağlıdır.  

Malatya Sancağının merkez kazasına: 3 nahiye 86 köy; diğer kazaları: Hısn-ı Mansur’a 
(Adıyaman) 8 nahiye, 310 köy; Behisni’ye 6 nahiye, 166 köy; Akçadağ’a 8 nahiye, 162 köy; 
Kâhta’ya 6 nahiye, 380 köy olmak üzere toplam 5 kaza, 31 nahiye ve 1104 köy Malatya 
Sancağına bağlıdır.  

Dersim Sancağı (Tunceli) merkez kazası: 1 nahiye, 121 köy; diğer kazaları: Ovacık 1 
nahiye, 97 köy; Çemişgezek 1 nahiye; Mazgirt 1 nahiye, 142 köy; Kızıl Kilise 1 nahiye, 94 
köy; Pah 1 nahiye, 85 köy; Çarsancak 2 nahiye, 111 köy olmak üzere toplam: 7 kaza, 8 
nahiye, 650 köy Dersim Sancağına bağlıdır. 

1921 Salnamesine göre ise Mamurat-ül Aziz Vilayetinin idari teşkilatı; merkez 
sancağının merkez kazasına bağlı: 8 nahiye, 279 köy; Arabkir 2 nahiye, 61 köy; Keban 
Madeni 5 nahiye, 61 köy; Eğin 5 nahiye 83 köy; Harput 60 köy; Pötürge 7 nahiye, 105 köy; 

Malatya Sancağının merkez kazasına bağlı: 4 nahiye, 66 köy; Hısn-ı Mansur 5 nahiye, 
174 köy; Behisni 8 nahiye, 115 köy; Akçadağ 7 nahiye, 122 köy; Kahta 3 nahiye, 146 köy; 

Dersim Sancağı’nın merkez kazasına bağlı: 2 nahiye, 106 köy; Mazgirt 3 nahiye, 201 
köy; Çarsancak 3 nahiye, 110 köy; Çemişgezek 3 nahiye, 95 köy; Kızılkilise (Nazımiye) 2 
nahiye, 33 köy; Ovacık 3 nahiye, 83 köy olmak üzere Vilayet toplam: 14 kaza, 69 nahiye, 
1800 köy şeklinde oluşturulmuştur (Elazığ Đl Yıllı ğı, 1970:32-33). 

1.2. Cumhuriyet Döneminde Mamurat-ülAziz’in Mülki Yapısındaki Değişiklikler 

Milli Mücadele’nin devam ettiği 1921-23 yılları arasında Mamurat-ül Aziz’in mülki 
yapısı değişmiş, Malatya ve Dersim Sancakları Elaziz’den ayrılmış ve müstakil il haline 
getirilmişlerdir (B.C.A., 31.5.1920- Sayı:23 Dosya No:73-4-30.18.1.1-1.2.4).  

30 Mayıs 1926 tarih ve 877 sayılı kanunla içinde Dersim’in de içinde bulunduğu 11 
vilayet(Ardahan, Beyoğlu, Çatalca, Dersim, Gelibolu, Genç, Ergani, Kozan, Muş, Siverek ve 
Üsküdar)  umumi gelirlerinin yetersizliği gerekçesiyle lağvedilerek kaza haline getirilmiş ve 
Dersim’de tekrar Elaziz’e bağlanmıştır (TBMM Kavanin Mecmuası, C.4, 1941:932-933). 
Aynı kanunla Baskil’in bağlı bulunduğu vilayet Elaziz, Arapkir’in ise Malatya olarak 
değiştirilmi ştir (TBMM Kavanin Mecmuası, C. 4, s. 932-35). Kaza olan Harput ise nahiyeye 
dönüştürülmüştür. 

2 Haziran 1929 tarih ve 1509 sayılı kanunla Bitlis Vilayeti kaldırılarak, daha önce kaza 
olarak Bitlis'e bağlı olan Muş, vilayet haline getirilmiştir. Söz konusu kanunla Muş vilayetine 
Elazığ ve Siirt vilayetlerinden alınan Çapakçur, Genç ve Sasun kazaları bağlanmıştır (Düstur,  
Tertip 3, X, s.1797). 

Mülki değişiklik içeren başka bir kanun ise 25 Aralık 1935 tarihinde 2885 sayılı kanun 
olmuş, bu kanun 4 Ocak 1936 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla beş yeni 
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vilayet, dokuz yeni kaza kurulmuştur. Kanunun birinci maddesine göre kurulan dokuz yeni 
kaza şunlardır: Hakkâri vilayetine bağlı Şemdinli, Bitlis vilayetine bağlı Hizan ve Kotum, 
Diyarbekir vilayetine bağlı Bismil ve Eğil, Van vilayetine bağlı Gürpınar, Ağrı vilayetine 
bağlı Patnos ve Elaziz vilayetine bağlı Karakoçan ve Sivrice. Ayrıca bu kanunla Erzincan 
vilayetinin Pülümür kazası ile Elazığ vilayetinin Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Ovacık, Pertek ve 
Çemişkezek kazalarından oluşan Tunceli vilayeti kurulmuştur. Kanunda Tunceli vilayetinin 
merkezi ile ilgili olarak, "Đcra Vekilleri Heyeti'nce görülecek lüzuma göre başka mahale 
nakledilmek üzere bu vilayetin merkezi şimdilik Elaziz kasabasıdır" diye belirtilmiştir 
(Düstur, Tertip 3,C.17,171-173). 

1936 yılından itibaren Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl vilayetlerini içine alan 
Umumi Müfettişlik Teşkilatı, merkezi Elaziz Vilayeti olmak üzere kurulmuş Tunceli Vali ve 
Kumandanı aynı zamanda 4. Umumi müfettişlik sıfatıyla bu bölgede vazife görmeye 
başlamıştır (Elazığ Đl Yıllı ğı, 1970:33). 

31 Ocak 1936 tarihli ve 11944 numaralı kararname ile Elaziz vilayetine bağlı Palu 
kazasının merkezi, bulunduğu yerden kaldırılarak Kovancılar köyüne nakledilmiştir (B.C.A., 
Dosya No:30.11.1.0-101.4.5). 

Nisan 1937'de 12933 numaralı kararname ile Elaziz Vilayetine bağlı Karakoçan 
kazasının merkezi, Zelhıdır köyünden Ohu nahiyesinin merkezi bulunan Tepe köyüne ve Ohu 
nahiyesi merkezi de yeni merkezin adıyla anılmak üzere Aşağılahan köyüne nakledilmiştir 
(B.C.A., Dosya No:30.11.1.0-111.9.4). 

15 Nisan 1937 tarih ve 12945 numaralı kararname ile Elaziz Vilayeti Ergani Madeni 
kazasının adı Maden olarak değiştirilmi ştir (B.C.A., Sayı:12945-30.11.1.0-111.9.16). 

17 Kasım 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki bir heyet trenle 
Elazığ’a teşrif etmişlerdir. Atatürk’ü, dönemin Elazığ Valisi Şefik Bicioğlu, Belediye Başkanı 
Kemal Şedele, Garnizon Komutanı Korgeneral Abdullah Alpdoğan ve kalabalık bir halk 
topluluğu coşkuyla karşılamışlardır.  Bu ziyareti sırasında Atatürk Mamurat-ül Aziz olan 
şehrin ismini “Azığı Bol, Azık Đli” anlamına gelen “Elazık” olarak değiştirmiştir. Elazığ 
Belediyesi’nin 23.11.1937 tarihinde yapmış olduğu toplantıda da isim değişikli ği belediye 
meclisince kabul edilmiş ve zabıt tutanaklarına geçmiştir(Topal, 1997: 36-47). 10 Aralık 1937 
tarihinde Đcra Vekilleri Heyeti'nin 7806 sayılı kararnamesiyle Elaziz beldesinin adı Elazığ 
olarak değiştirilmi ş, karar 31 Aralık 1937 tarihinde bir tamimle duyurulmuştur (Düstur, Tertip 
3, C. 19, Ankara 1938, s. 136-137). 

10 Aralık 1946 tarihinde kabul edilen 4993 sayılı kanunla da Tunceli il merkezi geçici 
olarak bulunduğu Elazığ kasabasından Kalan kasabasına nakledilmiştir (T. C. Resmi Gazete, 
Sayı 6498, 6 Ocak 1947). 
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1.3. Elazığ’ın Atatürk Dönemindeki Mülki De ğişiklikleri Kapsamında, Elazığ’ı Temsil 
Eden Bazı Milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının ve Valilerin Özgeçmişleri ve Görev 
Süreleri Đçinde Elazığ’a Kazandırdıkları 

 

Tablo 1. Atatürk Döneminde Görev Yapmış Elazığ (Elaziz) Milletvekilleri (1920-1939) 
1. DÖNEM (1920 – 1923)1  2. DÖNEM (1923 – 1927)2  

1. Mustafa Şükrü ÇAĞLAYAN*  1. Cevad ÇOBANLI* 
2. Hasan Tahsin BERK* 2. Hüseyin GÖKÇELĐK  
3. Hüseyin GÖKÇELĐK  3. Mehmet Naci KARAALĐ  
4. Hacı Mehmet Fevzi CELAYĐR 4. Muhittin ÇÖTELĐ  
5. Mustafa Rasim TEKĐN  5. Mustafa SOLMAZ 
6. Muhittin ÇÖTELĐ*  6. Süleyman KARAKAYA* 

3. DÖNEM (1927 – 1931)3 4. DÖNEM (1931 – 1935)4 
1. Muhittin ÇÖTELĐ*   1.Hüseyin GÖKÇELĐK*  
2. Mustafa SOLMAZ* 2. Memduh Şevket ESENDAL* 
3. Hasan Tahsin BERK  3. Fazıl Ahmet AYKAÇ  
4. Hüseyin GÖKÇELĐK  4. Ahmet Saffet OHKAY  
5. Mehmet Naki YÜCEKÖK  5. Hasan Tahsin BERK  
6. Fazıl Ahmet AYKAÇ*   6. Ali Fuat AĞRALI*  
7. Ahmet Saffet OHKAY* 7. Fuad Ziya ÇĐYĐLTEPE*  

5. DÖNEM (1935 – 1939)5 
1. Ahmet SAFFET OHKAY* 
2. Ali Fuat AĞRALI 
3. Fazıl Ahmet AYKAÇ 
4. Hasan Tahsin BERK 
5. Fuad Ziya ÇĐYĐLTEPE 
6. Fethi ALTAY* 

Kaynak: Elazığ Đl Yıllığı (1973); Açıkses, E.,  Çakmak, Z. (2003). Satvet-i Milliye Gazetesi (Transkripsiyon ve Asıl Metin), 
Elazığ; Keşir, F. ve diğerleri, (2010). TBMM Albümü 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Birinci Dönemde ismi işaretli olan milletvekillerinden Mustafa Şükrü Çağlayan Milletvekilliği sırasında Elaziz Merkez Bidayet Savcılığı 
görevine atanmış ve bu görevi seçmesi üzerine 06.12.1920 tarihinde milletvekilliğinden istifa etmiş sayılmıştır. Yerine ara seçimle Muhittin 
Çöteli Bey milletvekili seçilmiştir. Hasan Tahsin Berk ise milletvekilliği sırasında Maliye Vekaleti Temsilcisi olarak Moskova Elçiliği 
Temsilciliğine atanması nedeniyle 11.12.1920’de milletvekilliğinden istifa etmiş sayılmıştır. Yerine ara seçimle Mehmet Naci Karaali Bey 
milletvekili seçilmiştir. 
2 Đkinci Dönemde ismi işaretli olan milletvekillerinden Cevad Çobanlı’nın Milletler Cemiyeti’ne Musul Meselesi Müşaviri olarak atanması 
nedeniyle 22.12.1924 tarihinde istifa etmiş sayılmış, yerine Süleyman Karakaya yapılan ara seçimle milletvekili seçilmiştir. 
3 Üçüncü Dönemde ismi işaretli olan milletvekillerinden Muhittin Çöteli’nin 10.08.1928 tarihinde vefatı nedeniyle Fazıl Ahmet Aykaç, 
Mustafa Solmaz’ın 08.11.1929 tarihinde vefatı nedeniyle Ahmet Saffet Ohkay yapılan ara seçimle milletvekili seçilmişlerdir. 
4 Dördüncü Dönemde ismi işaretli Hüseyin Gökçelik’in 06.08.1933’te vefatı üzerine, yerine Ali Fuat Ağralı, Memduh Şevket Esendal Kabil 
Büyükelçiliğine atanması nedeniyle de 10 Haziran 1933’te milletvekilliğinden istifa etmiş sayılmış, yerine Fuat Ziya Çiğiltepe ara seçimlerde 
milletvekili seçilmişlerdir.  
5 Beşinci Dönemde ismi işaretli olan Ahmet Saffet OHKAY’ın18.05.1938 tarihinde milletvekilliği devam ederken vefat etmesi nedeniyle, 
Mehmet Fethi Altay yapılan ara seçimle milletvekili seçilmiştir. 
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Hüseyin GÖKÇELĐK (Milletvekili) 

 

I., II., III, IV. Dönem Elazığ Milletvekili olan Hüseyin Bey 1867 yılında Milikan 
Köyü’nde doğmuştur. 26 Temmuz 1886 yılında Đstanbul Polis Müdürlüğü 8. Bölük Polis 
Neferliği görevi ile hizmete başlamıştır. 17 Mayıs 1888 tarihinde çavuşluğa yükseltilmiş, 25 
Ocak 1892’de Mamurat-ülAziz Vilayeti 3’üncü sınıf komiserliğine atanmıştır. 1 Aralık 1896 
tarihinde; 2. Sınıf komiserliğe yükselmiş, 1 Ağustos 1904 tarihinde Erzurum ili ikinci 
komiserliğine nakledilmiştir. 26 Ekim 1905 tarihinde Bingazi, 3 Mayıs 1908 tarihinde Sivas, 
1 Ekim 1909 tarihinde tekrar Mamurat-ül Aziz ikinci komiserliğine, 6 Ocak 1910 tarihinde 
Diyarbakır Baş Komiserliğine yükseltilmiştir.  14 Ağustos 1914 tarihinde Diyarbakır Polis 
Müdürü olan Hüseyin Bey, TBMM’nin I.Dönemi için yapılan seçimlerde Elazığ Milletvekili 
seçilmiş ve 20 Mayıs 1920’de Meclis’e katılmıştır. Ankara Đstiklal Mahkemesi üyeliğine 
seçilen Hüseyin Bey, 31 Temmuz 1922 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür(Akın, 
2001:167).  Hüseyin Bey, TBMM’nin II., III. ve IV. Dönemlerinde de Elazığ mebusluğunu 
sürdürmüş, 27 Temmuz 1927 tarihinde emekliye ayrılmış, 8 Ağustos 1933 tarihinde mebusluk 
görevi devam ederken vefat etmiş, Hankendi Bucağı Bölüklü Köyü’nde defnedilmiştir. 

Hüseyin Bey’in, Elazığ için Meclis’te Elazığ-Erzincan yolunun anayollar arasına dahil 
edilmesine dair (B.C.A., Dosya No:6993-30.10.0.0.0-6,38.10), Elazığ'da gayri faal bir 
vaziyette bırakılan artezyen makinesinin çalışır hale getirilmesine dair (B.C.A., Dosya No: 
6524- 30.10.0.0.-7.41.21),Elazığ'da terk edilmiş bir halde duran ipek fabrikasının çalışır hale 
getirilmesine dair (B.C.A.,Dosya No: 6525- 30.10.0.0.-7.41.22), Elazığ'ın asiler tarafından 
işgalinde eşyaları yağma edilen subayların zararlarının şimdilik hükümet tarafından 
ödenmesine dair (B.C.A., Dosya No: 6612- 30.10.0.0.-7.43.13) önergeleri bulunmaktadır. 

 

Fazıl Ahmet AYKAÇ (Milletvekili) 

 

III., IV., V., VI. ve VII. Dönem Elazığ Milletvekili olan Fazıl Ahmet Aykaç Bey 1884’te 
Đstanbul’da doğmuştur. Babası Divaniye Mutasarrıfı edebiyatçı Mehmet Cemal Bey, Annesi 
Sabire Hanım’dır. Babasının memuriyeti nedeniyle öğrenimini Numune-i Terakki’de, 
Gümüşhane Rüştiyesi’nde ve Musul Đdadisinde sürdürmüştür. Đstanbul’da Fransız Lisesi ve 
Sanayii Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) okuluna devam etmiştir. Bu arada Paris Siyasal 
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Bilgiler Fakültesinin mektupla öğrenim programını izlemiş ve dışarıdan sınava girerek buradan 
mezun olmuştur. Şubat 1905’te Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Okullar ve Gayrı Müslime 
Müfettişliği Kaleminde katip olarak işe başlamış, bu görevi esnasında Eylül 1910’da Đlk 
Öğretmen Okuluna Medeni Bilgiler Öğretmeni olarak atanmıştır. Katiplik görevinden 1907’de 
istifa etmiş ve Yüksek Öğretmen Okulu öğretmenliğine atanmıştır (Öztürk, 1995:227). Bu 
görevi 1922 yılına kadar sürmüştür. 1922’de Duyun-u Umumiye Türk Dayinler Vekaleti 
Katipliği görevine getirilmiştir. 1926’da Galatasaray Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atanmış, 
bu görevi devam ederken 1928’de yapılan ara seçimlere girerek vefat eden Muhittin Çöteli’nin 
yerine 426 oy alarak Elazığ Milletvekili seçilmiştir. 11 Aralık 1928’de mazbatasını almış, 31 
Aralık’ta Meclis’e katılmıştır. Milli eğitim ve Dış Đşleri Komisyonlarında görev almış, Latin 
Harfleri Dil Heyetinde çalışmıştır. Fecri Ati topluluğu içinde yer alan, çeşitli gazete ve 
dergilerde yazıları yayınlanan, basın şeref kartına sahip Fazıl Ahmet Aykaç, TBMM VIII. 
Döneminde de Diyarbakır’dan milletvekili olmuş, 5 Aralık 1967’de Đstanbul’da vefat etmiştir 
(Öztürk, 1995:228). Fazıl Ahmet Bey’in eşi Nahide Hanım’dan bir kızı, iki oğlu olmuştur. 
Fazıl Ahmet Bey’in uzun süren Elazığ Milletvekilli ği döneminde Meclis’in genel konuları 
dışında, Elazığ’la ilgili özel bir girişimi veya Elazığ’a özel katkı sağlamaya dair çalışmaları ile 
ilgili TBMM Zabıt Cerideleri ve Cumhuriyet Arşivi belgelerinde herhangi bir kayda 
rastlanmamıştır. 
 

Ali Fuat AĞRALI (Milletvekili) 

 

IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönem Elazığ Milletvekili olan Ali Fuat Ağralı,1878 yılında 
Midilli’nin A ğra Köyü’nde doğan Ali Fuat Bey’in babası Defterdar Đbrahim Ethem Efendi, 
annesi Fatma Zehra Hanım’dır. Đlköğrenimini özel surette yapmış, lise öğrenimini ise 
Mamurat-ül Aziz’de tamamlamıştır. Memuriyete 29 Ağustos 1897’de Mamurat-ül Aziz 
Merkez Maarif Mütercimliği göreviyle başlamış, 2 yıl bu görevde kaldıktan sonra istifa etmiş, 
1903 yılında Mülkiye Mektebinden pekiyi derece ile mezun olmuştur. Sadaret Mektubi 
Kalemi ve Maliye Bakanlığında çeşitli birimlerde çalışmıştır. 1908 yılında Hukuk Mektebini 
bitiren Fuat Bey, 1909 yılında Türkiye’de ilk Hukuk Doktoru unvanını kazanmıştır. 1914’ten 
1917 yılına kadar Diyarbakır, Kastamonu ve Halep Defterdarlıkları görevlerinde bulunmuştur. 
Đzmir’in işgalinden sonra Đzmir- Akhisar cephesinde görev almıştır. 1923 yılında Maliye 
Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü görevinden yine aynı yıl Sayıştay Başkanlığı görevine 
getirilmiş 1927 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür (Öztürk, 1995:388-389). 

Lozan Konferansı’nda Türk Heyeti’nin mali müşavirliği ve saymanlığı görevlerini 
yapan Fuat Bey, 1926’da TBMM 2. Dönem ara seçiminde Đstanbul Milletvekili olarak seçilip 
Meclis’e katılmıştır. IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönemlerde ise Elazığ Milletvekili olarak 
Parlamentoda görev yapmış olan Fuat Bey, 1934’te kısa bir süre Bayındırlık Bakanlığı 
yaptıktan sonra, Đsmet Đnönü, Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

69 

uzun bir süre Maliye Bakanlığı yapmıştır. Görüş ayrılığı nedeniyle 1946 yılında CHP’den ve 
milletvekilli ğinden ayrılmıştır (Öztürk, 1995:389). Bakanlığı döneminde mali sorunların 
çözülmesi, Duyun- u Umumiye’nin tasfiyesi, demiryollarının millileştirilmesi, Türk parasının 
güçlendirilmesi konularında önemli katkıları olmuştur.  

Fransızca, Farsça, Arapça bilen Fuat Ağralı, 14 yaşındayken Đbnü’lCezvi’nin Tulfetü’l- 
Ezkiya Fi Tercemeti Kitabu’l- Ezkiya adlı kitabını Arapça’dan Türkçe’ye çevirmiştir (Parla, 
1983:117). Bir çocuk babası Ali Fuat Ağralı, 11 Mayıs 1957 tarihinde Đzmir’de vefat etmiş, 
Đstanbul’da Zincirlikuyu Asri Mezarlığına defnedilmiştir. Ali Fuat Bey hizmetlerinden dolayı 
Đstiklal ve Altın Maarif Madalyası sahibidir (Öztürk, 1995:389). 

Meclis Zabıt Tutanaklarında Fuat Bey’in Elazığ’a özel bir önergesi veya çalışmasına 
rastlanılmamıştır. 

 

Tablo 2. Atatürk Döneminde Görev Yapmış Elazığ (Elaziz) Valileri (1920-1939) 
ADI SOYADI HĐZMET GÖRDÜĞÜ SÜRE 
1- Abdulkadir Bey 01.09.1336(1920) – 23.05.1337(1921) 
2- Süleyman Sami Bey 16.12.1337(1921) – 20.04.1339(1923) 
3- Hilmi BEY  05.05.1339(1923) – 25.02.1341(1925) 
4- Ali Rıza CEYLAN 09.05.1341 – 03.09.1926  
5- Cemal BARDAKÇI  04.09.1926 – 05.11.1929 
6- Fahri BEY  07.11.1929 – 22.11.1930 
7- Mithat Bey 23. 11.1930– 17.02.1931 
8- Nizamettin ATAKER  18.02.1931 – 20.12.1932 
9- Tevfik Sırrı GÜR  18.02.1933 – 23.06.1937 
9- Şefik BĐCĐOĞLU 02.07.1937 – 25.02.1939 

Kaynak: Elazığ Đl Yıllığı 1967; Đshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, 1970:225-233. 

 

Süleyman Sami BEY(Vali) 16.12.1337(1921)- 20. 04. 1339 (1923) 

 

 Vali Süleyman Sami Bey zamanında vilayetin idari teşkilatı değişmiş, Malatya ve 
Dersim Elazığ’dan ayrılarak vilayet olmuş, Diyarbakır’a bağlı Bakır madeni Sancağı kaza 
halinde Elazığ’a bağlanmıştır. Bu suretle Elaziz Vilayeti yalnız merkez sancağına inhisar 
ettirilmek suretiyle küçültülerek Ağın, Baskil, Karakoçan, Keban, Maden, Palu ve Sivrice’den 
ibaret 7 kaza, 16 nahiye ve 602 de köyden oluşturulmuştur. Süleyman Sami Bey Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti görüşleri doğrultusunda, ciddi, kibar ve tam bir idare adamı olmuştur 
(Sunguroğlu, 1958:227). 
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Hilmi BEY (Vali) 05.05.1339(1923) – 25.02.1341(1925) 

 
Vali Hilmi Bey’in görev zamanı Cumhuriyetin Đlanı ve Şeyh Said Đsyanı gibi önemli 

olayların olduğu bir döneme denk gelmiştir. Şeyh Said’e bağlı asi eşkıyaların Şeyh Şerif 
liderliğinde 23 Şubat 1925 tarihinde Elazığ’a girip yağmacılığa başladıklarını duyan Vali 
Hilmi Bey bir taraftan şehirde örfi idare ilan ederken, diğer taraftan da yanına Ahz-i asker 
Kalem Reis’ini ve bir mebusu alarak vazife başından ayrılmış ve Malatya’ya kaçmıştır. 

Mülki ve askeri en büyük idare amirlerinin böyle mühim bir anda vazifelerini terk 
ederek kaçmaları, memlekette bir boşluk yaratmıştır. Bunun üzerine eşkıyalar Vilayet 
Konağı’nı basıp Şeyh Şerif’i valilik makamına oturtmuştur. Elazığ Türk Ocakları 
mensuplarının gayret ve cesareti sayesinde Elazığlılar dirayetlerini kaybetmemiş, eşkıyalar 
yakalanmış ve Elazığ eşkıyadan temizlenmiştir. Bunun üzerine Ankara’yla temas kurulmuş, 
Hilmi Bey’in Elazığ’ı terk ettiği Mustafa Kemal Paşa’ya bildirilmiş, bizzat Mustafa Kemal 
Paşa valiliğe vekalet etmek üzere, Beyzade Hacı Mehmet Nuri Efendi’yi, emekli Binbaşı 
Rasim Bey’i de ona askeri müşavir olarak atamıştır. Bu nedenle26 Şubat- 8 Mayıs 1925 
tarihleri arasında vali vekilliği görevini Beyzade Hacı Mehmet Nuri Efendi yapmıştır 
(Sunguroğlu, 1958:227-232). 

 

Tevfik Sırrı GÜR (Vali) (18.02.1933 – 23.06.1937) 

 
Tevfik Sırrı Gür, 1892 yılında Đstanbul’da doğmuştur. Babası Darülfünun 

müderrislerinden Süleyman Sırrı Efendi’dir. Tevfik Sırrı Bey, ortaöğrenimini Soğuksu Askeri 
Rüştiyesi’nde ve Đstanbul Đdadisinde, yükseköğrenimini mülkiye mektebinde tamamlamıştır 
(Aldan, 1990:429). 

Tevfik Sırrı Bey, Ocak 1912 tarihinde Đstanbul Vilayeti Maiyet memurluğuna ve ek 
olarak Kabataş Sultanisi Tarih muallim vekilliğine atanarak devlet hizmetine girmiştir. 
Haziran 1912’de Üsküdar Sancağı, Kasım 1913 tarihinde Edirne Vilayeti Maiyet memurluğu 
görevlerine atanmıştır. Buradan Malkara’nın Şahin ve Tekirdağ’ın Pınarlı Bucak 
Müdürlüğü’ne nakledilmiştir. Eylül 1914’te Babaeski Kaymakamlığı görevine getirilmiş ve 
bu görevi Birinci Dünya Savaşı boyunca devam ettirmiştir. Mondros bırakışması döneminde 
Đttihatçılıkla suçlanarak Gerze’ye atanmış fakat bu görevi kabul etmeyerek Trakya’daki 
kurtuluş mücadelesine katılmıştır. Temmuz 1920 tarihinde Hayrabolu Kaymakamlığına 
atanmış, bölgenin işgali üzerine Bulgaristan’a sığınmıştır. Buradan bir Bulgar dostunun 
yardımıyla kaçak yollarla Đstanbul’a gelmiş, eşiyle birlikte çetin bir yolculuktan sonra 
Ankara’ya ulaşmıştır. Milli Hükümet tarafından önce mülkiye müfettişliğine, Şubat 1921 
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tarihinde Keskin Kaymakamlığı’na atanmış, Kasım 1922 tarihinde Kırklareli 
Mutasarrıflığı’na terfi ettirilmiştir. Bu görevde iken bir soruşturma sonucu görevden alınmış, 
1 Mart 1926 tarihinden 31 Ağustos 1927 tarihine kadar Edirne Belediye Başkanlığı görevinde 
bulunmuştur. Tevfik Sırrı Bey Mayıs 1928 tarihinde tekrar Mülkiye Müfettişliği görevine 
getirilmiştir. Aralık 1931 tarihinde Đçel valiliğine, Şubat 1933’te Elazığ Valiliği’ne 
atanmıştır(Turan Gazetesi, ,No:120, 28 Şubat 1933). Tevfik Sırrı Bey, Temmuz 1937 
tarihinde Muş, Haziran 1943 tarihinde ikinci defa Đçel, Kasım 1947 tarihinde Kastamonu 
valiliklerine atanmıştır. Kastamonu Valiliği sırasında bir süre Đçişleri Bakanlığı Tetkik 
Kurulu’nda görevlendirilmiş, Haziran 1950’de Kastamonu Valiliğinden emekliye sevk 
edilmiştir. Kastamonulular valinin vakitsiz emekli edilişini protesto etmek amacıyla Belediye 
Başkanı’nın kendi isteği ile istifasını sağlayıp Tevfik Sırrı Gür’ü Belediye Başkanlığı 
görevine getirmişlerdir. Bu görevinden Ekim 1952 tarihinde istifa eden Tevfik Sırrı Bey, 
emeklilik günlerinde maddi sorunlar yaşadığından Ankara’da inşaat işleriyle uğraşmış, bu 
dönemde Türkiye’de ilk beton briket atölyesini kurmuştur. 

 28 Şubat 1959 tarihinde kalp krizi sonunda vefat etmiş, cenazesi Cebeci Asri 
Mezarlığına defnedilmiştir. Tevfik Sırrı Bey’in eşi Mukaddes Hanımdan Melike ve Fazıla 
isminde iki kızı olmuştur (Aldan, 1990:430). 

Tevfik Sırrı Bey Elazığ’da dört buçuk yıla yakın bir süre görevde kalmıştır. Bu süre 
içerisinde Atatürk Đlkokulunu, Atatürk Heykeli’ni, Kız Enstitüsü’nü, Kız Öğretmen Okulu’nu, 
eski Şehir Stadını, Cumhuriyet Meydanı’nı, Yeni Hastane Binası’nı (Turan Gazetesi, No:225, 
25 Haziran 1934), Sivrice Hükümet Konağı’nı ve Elazığ Halkevi’ni, köylerde çok sayıda 
göçmen evinin yapımını sağlamıştır (Aldan, 431). Müteşebbisleri bir araya getirip 15.000 lira 
sermaye ile tarım ve sanayi kooperatifi (Turan Gazetesi, No: 138, 28 Mayıs 1933), halkın 
iktisadi bilgisini arttırmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde lisan ve ticaret kursları 
düzenleyecek Ticaret Kulübü kurdurmuştur (Turan Gazetesi, No:133, 4 Mayıs 1933). 

Döneminde Malatya ile Elazığ arasındaki demiryolu köprüsü ile Kömürhan 
Boğazındaki Đsmet Paşa karayolları köprüsü tamamlanmış ve bizzat Đsmet Paşa tarafından 
işletmeye açılmıştır. Elazığ, 24 kilometrelik kısa bir hatla Yolçatı Đstasyonuna bağlanarak, 
Đstasyon 10 Ağustos 1924 tarihinde işletmeye açılmış ve ilk tren Elazığ’a Vali Gür zamanında 
gelmiştir (Sunguroğlu, 1958:233).Vali Tevfik Gür zamanında inşaatına başlanılmış olan 180 
m. uzunluğunda ve beş gözlü Külüşkür (Palu) Köprüsü 1939’da ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır (Sunguroğlu, 1958:236). Şehre 13 kilometre uzaktaki Hinsor Köyünden su boruları 
döşeterek şehrin su ihtiyacını karşılamıştır (Turan Gazetesi, No:146, 25 Haziran 1933). 

Görev yaptığı dönemde Etibank Keban Simli Kurşun işletmesi, Etibank Şark kromları 
T.A.Ş. kurulmuş, 4 adet okul yapılmıştır (Koçköprü, 2005:156). Zağferan Köyü taşocaklarını 
işletmeye açan, şehir yollarını burada yapılan parke taşları ile ilk defa kaplatan hatta diğer 
şehirlere satışını ve gönderimi sağlayan Vali Tevfik Sırrı Gür olmuştur (Orhun ve diğerleri, 
1969:618). Döneminde Dersim, Tunceli adıyla vilayet olmuş ve Elazığ’dan ayrılmıştır. 
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28 Şubat 1933 Tarihli Turan Gazetesi’nin Vali Tevfik Sırrı Gür’ün Elazığ Valiliği Görevine Başladığını Bildiren Haberi 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Atatürk Döneminde Görev Yapmış Elazığ (Elaziz) Belediye Başkanları (1920-1943) 
ADI SOYADI HĐZMET GÖRDÜĞÜ SÜRE 
1- Çötelizade Mehmet BEY 1920- 1925 
2- Halil Rifat ÖZDEN 1925- 1930 
3- Hürrem MÜFTÜGĐL 1931- 1935 
4- Kemal ŞEDELE 1935- 1943 

Kaynak: Elazığ Đl Yıllığı, (1973). Elazığ, Turan Gazetesi, No:276, 23 Mayıs 1935. 
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HAL ĐL RIFAT ÖZDEN BEY (BELED ĐYE BAŞKANI) 1 925-1930 

 
Harput’un meşhur âlimlerinden Hacı Đbrahim Lebip Efendinin büyük oğludur. 1870 

(1286. R)’de Harput’ta doğmuştur. Elâziz Askeri Rüşdiyesi’nin ilk mezunlarındandır. 
1892’de(1308. H) Harbiye’den mezun olmuş, ilk vazifeye Liva Kumandanı Bekir Paşa’nın 
maiyetindeki kuvvetlerle Sincar isyanını bastıran birlikler arasında başlamış, 1893’ten 1895’e 
kadar Elâziz Askerî Rüşdiyesi’nde dahiliye zabitliği ve riyaziye hocalığı, 1900’da yüzbaşı 
olarak Bağdat Askerî Đdadisi riyaziye hocalığı ve 1905 de Bitlis, Muş, Diyarbakır, Nusaybin, 
Musul, Kerkük, Barzan havalisinde eşkıya te'dip ve tenkillerinde bulunduktan sonra, 
Jandarmaya geçerek 1907’de Jandarma tensikat heyetinde bulunmuştur. 1909’da Karahisar-ı 
Şarkî Jandarma tabur kumandanlığında vazife gördükten sonra 1911’de binbaşı olmuştur. 
1913’te Sivas Jandarma Alay Kumandanı iken yarbaylığa terfi etmiştir. 1.inci Cihan 
Harbi’nde 1914’ ten 1916’ya kadar 3. üncü ordu menzil müfettişliğinde, 1917’de Bağdat 
Jandarma müfettişlik muavinliğinde, 1918’de Bitlis Jandarma mıntıka müfettişliğinde 
bulunmuş, liyakat ve harp madalyaları aldıktan sonra 1919’da emekliye ayrılarak 
memleketine dönmüştür. Halk arasında sevilip sayılan Halil Bey 1920’de Belediye Reisliğine 
seçilmiş ve bu memleket hizmetinde on sene kalmıştır. Belediye reisliğinde çok çalışmış 
memlekete faydalı işler yapmış, Belediye’yi halka tanıtmış ve bu suretle halkın sevgi ve 
saygısını kazanmıştır (Sunguroğlu, C2.,1959:475-476). 

Halil Bey, Şeyh Said Đsyanı sırasında Elazığ’a olayları taşıyan ve valilik makamına 
oturan Şeyh Şerif’le görüşmeye giden, oyalamak suretiyle Türk Ocaklılara zaman kazandırıp 
isyanın Elazığ’da büyümesini engelleyen heyette de yer almıştır (Sunguroğlu, C1, 1958:229-
230).  

Belediye Reisliği zamanında ayrıca Tayyare Cemiyeti ve Türk Ocağı Reisliklerinde 
çalışmıştır. Reislikten ayrıldıktan sonra aralıksız olarak vilâyet meclisi ve encümen 
azalıklarında bulunan Halil Bey’in bu çalışmaları da memleket hesabına faydalı olmuştur. 
Kendisi kibar, mütevazi, dürüst ve fedakâr olmakla beraber şahsî ihtirastan âzâde fazilet 
mücessemi bir zat olmuştur. Halil Bey, 24 0cak 1949 da Elâzığ’da vefat etmiş, cenazesi 
Harput’ta aile kabristanına defnedilmiştir. Ömer ve Hilmi adlarında iki oğlu olmuş, Ömer, 
babasının sağlığında, Hilmi ise babasının ölümünden sonra genç yaşta vefat emişlerdir 
(Sunguroğlu, C2., 1959:476). 
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Hürrem MÜFTÜG ĐL (Belediye Başkanı)1931-1935 

 
Hürrem Müftügil, 1898 yılında Harput’ta doğmuştur. Babası Harput’un köklü 

ailelerinden şair ve âlim Dellalzade Müftü Mehmet Faik Efendi, annesi Saraylı 
Keşşafzadelerden Fatma Hanım’dır.  

Đlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için 
Đstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne girmiş, burada bir yıl okuduktan sonra Almanya’ya 
giderek Jena Üniversitesi Felsefe bölümünden 1922 yılında mezun olmuştur (Bican, 
2011:211). 1924 yılında Varşova Elçiliği evrak memurluğuna, aynı yılın sonunda Milano 
Konsolosluğu’na, 1926 yılında Roma’da Vice Konsolosluğu’na ataması yapılmıştır. Roma’da 
Vice Consul olmuş, 1927 yılı Haziran ayında Hariciye Vekaleti II. Daire I. Şube Şefliğine 
atanmıştır(Güneş, 2001:708). Bu sırada Diyarbakır 2. Umumi Müfettişi Đbrahim Tali 
Öngören’in kızı Fatma Nimet Hanım ile evlenmiştir. Babasının vefatı nedeniyle Hariciyedeki 
görevinden istifa edip 1931 yılında Elazığ’a ailesinin yanına dönmüştür. Kısa bir süre sonrada 
yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanıp Elazığ Belediye Başkanı olmuştur. Hürrem Bey 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görev yapmış, modern belediyecilik anlayışına sahip, zeki ve 
ikna edici biri olmuş, kayınpederi Đbrahim Tali Öngören’in Diyarbakır’da 2. Umumi Müfettişi 
olması vilayetteki nüfuzunu arttırmış, belediye işlerini yaparken cesaretli davranmıştır. 
Belediye binasının hizmet vermede yetersiz kaldığını görünce bakımı güçleşen kerpiçten 
yapılmış birçok belediye binasını satarak Gazi Caddesi’ndeki belediye binasını yaptırmıştır. 
Bu bina Elazığ’ın ilk betonarme binası olmuştur (Demirel, 2006:199). 

Hürrem Bey her biri ayrı yerlerde olan kasapları ve aynı işi yapan esnafları bir araya 
toplamak istemiş, bu amaçla kısa zamanda bu günkü Kapalı Çarşı adıyla bilinen çarşının 
yapılmasını sağlamıştır. Çarşının temizliğine çok önem göstermiş, esnafın ölçü, tartı 
aletlerinin yenilenmesini, standart ölçülerin kullanılmasını sağlamıştır. Gıda ve şarküteri 
maddelerinin açıkta satılmasını engelleyerek camekan sistemini getirmiştir. Elazığ’ın elektrik 
fabrikasını kurdurarak şehri elektriğe kavuşturmuştur (Turan Gazetesi, No:57, 11 Şubat 
1932). Buz fabrikaları kurulmasını sağlamıştır (Bican, 2011:212). Hürrem Bey döneminde 
belediye tarafından ilk defa Şehir Sinema ve Tiyatro binası yaptırılmış ve işletmeye açılmıştır 
(Turan Gazetesi, No:37, 22 Teşrin-i Evvel 1931). Hürrem Bey’in başkanlığı döneminde şehir 
halkının sıhhatli ekmek ve beyaz un ihtiyacını karşılamak üzere un fabrikası kurulmuş ve bu 
un fabrikasının unu ile ekmek yapılması mecburi kılınmıştır (Turan Gazetesi, No:2, 5 Mayıs 
1931). 

Hürrem Müftügil, Elazığ Belediye Başkanı iken V. Dönem Tokat Milletvekili 
seçilmiştir. Milletvekilli ğinden sonra 1940 yılında Osmanlı Bankası Đdare Meclisi Üyeliği, 
1948 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Đdare Meclisi Üyeliği görevlerini yapmıştır. 1950’de 
Elazığ’a geri dönerek siyasetle uğraşmaya başlamış, 1954-57 yılları arasında Cumhuriyet 
Halk Partisi Đl Başkanlığını görevini yapan Hürrem Bey XI. ve XII. Dönem Elazığ’dan 
Milletvekilli seçilmiştir. XII. Dönemden sonra siyasetten çekilmiş ve Đstanbul’a yerleşmiştir 
(Güneş, 2001:708-709). 
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Hürrem Bey, 9 Ocak 1982’de Đstanbul’da vefat etmiş, cenazesi Đstanbul Sahrayı Cedit 
Mezarlığına defnedilmiştir. Fatma Fitnat adında bir kızı bulunmaktadır.  

 

11 Şubat 1932 Tarihli Turan Gazetesi’nin Hürrem  Bey’in Döneminde Elazığ’a Elektrik Geldi ğine Dair 
Haberi 

1.4. Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin önemli sancaklarından biri olan Harput, devletine, milletine bağlı 
insanların yaşadığı, kendine özgü âdeti, geleneği, kültürü olan, her döneminde içinden önemli 
şahsiyetlerin yetiştiği bir merkez olmuştur. Harput, 19. Yüzyılda yapılan mülki ve idari 
taksimat düzenlemelerinden nasibi almış ve bu düzenlemeler sonucunda önce vilayet, sonra 
mutasarrıflık daha sonra tekrar vilayet olmuştur. Bu dönemde Harput adı da, Mamurat’ül-
Aziz olarak değiştirilmi ştir. Bu isim halk arasında kolaylık açısından Elaziz olarak 
söylenegelmiştir. 

Mülki yapıdaki düzenlemeler Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde de devam 
etmiş, bu süreçte Mamurat’ül- Aziz Vilayeti’ne bağlı sancaklardan olan Malatya, Bingöl, 
Tunceli, Adıyaman Mamurat’ül- Aziz Vilayeti’nden ayrılıp birer il haline getirilmişlerdir.  

17 Kasım 1937 tarihinde Elaziz’e teşrif eden Mustafa Kemal Atatürk, Elaziz adını 
Elazık olarak değiştirmiş, daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla bu isim Elazığ olmuştur. 

Elazığ, Cumhuriyet döneminde temsil ve hizmet noktasında birkaç idarecinin dönemi 
dışında önemli bir gelişim kaydedememiş, hatta günümüze kadar gelen zaman içerisinde 
gelişmişlik düzeyi açısından kendi bünyesinden çıkıp il olan şehirlerin bile gerisinde 
kalmıştır. 

Atanmış yada seçilmiş olsun, bir ilde görev yapan tüm idareciler sorumlusu olduğu 
makamı, temsil ettiği ili,daha modern, daha yaşanabilir yapmak ve halka hizmet etmekle 
sorumludur. Özellikle seçilmiş olanlar, oylarını almış oldukları insanların beklentilerine cevap 
vermekle mükelleftirler. Tek parti dönemindeki Elazığ milletvekillerinin çoğu (Memduh 
Şevket Esendal, Fuat Ağralı, Ziya Çiğiltepe, Saffet Ohkay, Naki Yücekök vs.) Elazığ’lı 
olmamanın yanında, Elazığ’ı tanımayan, sorunlarının farkında olmayan kişilerden seçilmiş, 
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bu da Elazığ’ın sahipsizliğine ve hak ettiği yerde olmamasına neden olmuştur. Gönül ister ki 
her atanmış ve seçilmiş, Vali Tevfik Gür kadar çalışkan olsun.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün idare makamındakilere dair “Millete efendilik yoktur, 
hizmet vardır.  Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” sözünün unutulmaması, bu devlet 
ve millet için daha hayırlı işler yapılmasını sağlayacaktır. 

Ek-1 

 
25 Haziran 1934 Tarihli Turan Gazetesi’nin Vali Tevfik Sırrı Gür’ün Elazığ’a Kazandırdıklarını Bildiren Haber 

 
Ek-2 

 
18 Teşrin-i Sani 1937 Tarihli Turan Gazetesi’nin Atatürk’ün Elazığ’a Gelişini Bildiren Haber 
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Ek.3 

 

Elazığ Belediye Meclisi’nin Elazığ Đsminin Değişikli ğini Onayladığı Toplantı Zabıt Tutanağı 7 Kanun-u Evvel 1937 
Tarihli Turan Gazetesi 
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CUMHUR ĐYET’ ĐN ĐLK NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE MALATYA’DA 
NÜFUS 

 
Savaş SERTEL∗∗∗∗ 

 
Öz 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapılmıştır. Bu sayım sonucunda 

ülke nüfusu beklenenden fazla çıkmıştır. Bununla birlikte nüfusun nitelikleri istenilen seviyede değildi. Ülke 
genelinde eğitim, istihdam ve kalifiye eleman sıkıntısı çekildiği bu sonuçlardan net bir biçimde görülmektedir. 
Zaten nüfus sayımının yapılmasındaki en büyük amaç ta nüfusun özelliklerin tespit edilmesini sağlamak ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak niteliklerin geliştirmekti. Buna göre özellikle eğitim alanında 
aşılması gereken çok mesafe olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada 1927 sayımına göre Malatya nüfusunun 
özellikleri ele alınmıştır. Nüfus yoğunluğu, sağlam-sakat nüfus, medeni hal, okuryazarlık oranları, iş kolları, yaş 
grupları, konuşulan ana diller ve dini inançlar gibi yapıları ele alınmıştır. Malatya elde ettiğimiz sonuçlara göre 
Malatya nüfusunun nitelikleri Doğu Anadolu’daki illere oranla çok iyi bir durumdadır. Đl nüfusu pek çok 
yönüyle Türkiye ortalamasına yakın çıkmıştır. Bunda ilin Osmanlı’dan kalan alt yapısının güçlü olması da 
önemli bir etkendir.  1927 yılında Malatya tarım, ticaret ve endüstri açısından nispeten gelişmiş bir ildir. Ancak 
bu gelişmişlik elbette ki yeterli değildir. Bununla birlikte XIX. yüzyılda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e giden 
süreçte 11 yıl aralıksız savaşıldığı(1911-1922) ve bu savaşları ülkedeki tüm kaynakları tükettiği de 
unutulmamalıdır.  
 

Anahtar Kelimeler: Malatya, Nüfus Sayımı, Türkiye, Yaş Grupları, Đstatistik. 

 

THE FIRST CENSUS OF THE REPUBLIC RESULTS BY MALATYA 
 

Abstract 
The first census of the Republic of Turkey was held on 28 October 1927. In this census the population 

has increased more than expected. However, the nature of the population was not at the desired level. Across the 
country, education, employment and a shortage of qualified staff from these results that are presented in a clear 
format. The major purpose of the census t already done for determining the characteristics of the population and 
taking the necessary measures in accordance with the needs of nature was to develop. Accordingly, especially in 
the field of education has emerged as much distance to be overcome. In this study, according to the 1927 census, 
populations of Malatya properties are discussed. Population density, solid-disabled population, marital status, 
literacy rates, business lines, age groups, and religious beliefs as the main language spoken structures are 
discussed. According to our results Malatya Malatya province in eastern Anatolia compared to population 
characteristics is a very good condition. The average population of the province close to Turkey has increased in 
many ways. In this province of the Ottoman Empire in the sub-structure is an important factor to be strong. 
Malatya in 1927, agriculture, commerce and industry terms is relatively developed province. However, this 
development is not enough, of course. However XIX. Century from the Ottoman Empire in the process leading 
to the Republic that fought for 11 years in a row (1911-1922) and all resources consumed in the country, this war 
should not be forgotten.  
 

Key Words: Malatya, Population Census, Turkey, Age Groups, Statistics. 
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1. GĐRĐŞ 

Nüfus yeryüzünde sınırları belirli bir yerleşim alanında, belirli bir zamanda insanların 
belirli nedenlerden dolayı bir arada bulunması ile oluşturduğu toplam sayıyı ifade eder (Üner, 
1972: 11). Nüfus hareket halinde, her an ve durmadan değişen bir olaydır 
(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1052/12725.pdf). Nüfus hareketleri, nüfus miktarında 
meydana gelen değişiklikleri yani artma ve azalmaları içermektedir 
(http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=1138&part=1).  Ülkelerin ekonomik 
faaliyetleri nüfusa dayalı olduğundan, gelişmiş ülkelerde nüfus hareketleri çok önemsenmiştir 
(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1052/12725.pdf ). 

Ülkelerin nüfusu zaman içerisinde hem yapısal, hem de sayısal olarak değişmektedir. 
Yerleşme ve şehirleşme sorunlarını çözmede en önemli araçlardan biri olarak görülen 
planlama, özellikle ülkemiz gibi doğal kaynakları çok sınırlı olan ülkeler için çok daha 
önemlidir (Güngördü, 2002: 413). Nüfusun gelecekteki ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
isteyen devletler bu değişimleri görebilmek amacıyla nüfus sayımı yapmışlardır. Nüfus 
sayımlarının iki ana amacı vardır. Bunlardan birincisi, nüfusun belirli bir gündeki miktarını; 
cinsiyet, yaş, medeni hal, din vs. özellikler açısından öğrenmektir. Đkinci amaç, nüfusun sayı 
ve vasıf bakımından gelişmesini ve ilerlemesini gözlemlemektir (Çakmak, 2013: 37).  

1926’da Đstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Kurumun müdürlüğüne 
Uluslararası Đstatistik Enstitüsü üyesi Belçikalı Camille Jacquart getirilmiştir (Tamer & 
Çavlin Bozbeyoğlu, 2004: 74).  2 Haziran 1926’da 896 Sayılı “Đlk Genel Nüfus Sayımı 
Kanunu” TBMM tarafından kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir 
(1968 Nüfus Sayımı: V). Bu kanuna göre 28 Ekim 1927 tarihinde Türkiye’nin ilk genel nüfus 
sayımı yapılmıştır. Sayım süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır (Tamer & Çavlin 
Bozbeyoğlu, 2004: 79). 1927 nüfus sayımına katılan sayım ve kontrol memurlarının toplamı 
52.276 kişiyi bulmuştur. Savaştan yeni çıkmış bir ülke olarak, ekonominin çok zorluklar 
çektiği bir dönemde, bu sayım sürecine devlet 551.827 lira kaynak ayırmıştır. Fakat gösterilen 
tüm iyi niyet ve özveriye karşın, 1927 yılı nüfus sayımında yazılmayan, kayda geçirilemeyen 
pek çok insan vardır (Çakmak, 2013: 37). 

Elazığ ve Malatya bölgesi prehistorik dönemde bölgedeki diğer yörelere oranla ılıman 
ve otlak bir yapıya sahipti. Bundan dolayı Neolitik ve Kalkolitik Çağ çiftçileri diğer yerlere 
nazaran buralara yerleşmiştir. Elazığ yöresindeki Altınova, Malatya bölgesindeki Fırat vadisi 
ile birlikte M.Ö. 6. binden beri en yoğun yerleşme alanıdır (Arslantaş, 2013: 11).  Yüzölçümü 
12.313 Km2’dir. Doğuda Elazığ, güneydoğuda Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Maraş 
ve Sivas, kuzeyde Sivas, kuzeydoğuda Erzincan illeri ile çevrili olan Malatya 910-950 rakımlı 
bir ildir (Anabritannica: 357). Malatya eski devirlerde Malita, Maldia, Melita, Melezia, 
Malidja olarak adlandırılmıştır. Hitit, Kargamış, Asur, Urartu, Kommagene, Kapadokya, 
Makedonya, Seleukos, Pontus, Roma ve Bizans hâkimiyetleri altında yaşamıştır. Đslam’ın ilk 
dönemlerinde Bizans’la Araplar arasında sürekli el değiştirmiştir. Malazgirt’ten sonra şehir 
Türklerin eline geçmiş ancak daha sonra Bizans tarafından geri alınmıştır. 1102’de 
Danişmentliler tarafından ele geçirilmiştir. Malatya 1106’da Anadolu Selçuklu hâkimiyetine 
geçmiştir. Bir süre Artuklular tarafından yönetilen Malatya 1124’te tekrar Danişmentlilerin 
yönetimine geçmiştir. 1244’te Moğolların eline geçen şehir elli yıl Đlhanlı valilerince 
yönetilmiştir.1315’te Malatya Memlukların eline geçmiştir (Diyanet Vakfı Đslam 
Ansiklopedisi 2003 :468-470).  Şehir, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında 28 
Temmuz 1516’da Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. Malatya 1839-1845 arasında 
Diyarbakır eyaletine bağlı kazalar arasında gösterilmiştir. 1846-50 yıllarında Malatya, 
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Arapkir, Pütürge, Harput Sancağı’na, Hekimhan ise Maaden-i Hümayun Sancağı’na bağlı 
birer kazadır (Aksın, 1999, s. 30-31). 1874 tarihinde Akçadağ, Besni ve 
Hısnımansur(Adıyaman) ve Kâhta kazalarından müteşekkil bir sancaktır. 1883’te 
Mamuratülaziz vilayetine bağlanmıştır (Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi 2003: 475). 
Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasası 89. maddesi ile ) il olmuştur 
(http://www.malatya.bel.tr/sayfa.asp?id=25). 
 

1.1.  Malatya Nüfusu 
 
Osmanlı Devleti 1831’den itibaren genel nüfus sayımı yapmaya başlamıştır(II. Mahmut 

dönemi). Bu sayımlarda Malatya nüfusu incelenebilmektedir. Bu veriler bize 1927 öncesi 
dönemlerde Malatya nüfusu hakkında aydınlatmaktadır. Osmanlı nüfus sayımlarının temel 
amacı askerlik çağına gelmiş olanları ve vergi mükelleflerini tespit etmektir. 

 Osmanlı nüfus sayımlarında Malatya ile ilgili ilk bilgiler 1881-82 nüfus sayımında yer 
almaktadır. 1881-82 yıllarında yapılan Osmanlı nüfus sayımlarına göre Malatya nüfusu 
133.244 kişidir. Bu dönemde Malatya’da 75614 erkek, 60.629 kadın vardır (Karpat, 2010: 
302). 

            Tablo 1.   1881-82/93 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Malatya Nüfusu 

Müslüman        Katolik      Ermeni     Latin   Protestan Rum 
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

68.977 55.361 660 491 4.605 4.427 98 70 298 248   5  4 
                        Kaynak: Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu, s. 302. 

  
1906-1907 Osmanlı nüfus sayımına göre Malatya’da 192.642 kişi yaşamaktadır. 

Bunların 99.423’ü erkek, 93.219’u kadındır. Bu nüfusa ilde yaşayan 2 (1 erkek, 1 kadın) 
yabancı uyruklu dahildir (Karpat, 2010: 342-343). 
 
            Tablo 2.     1906-1907 Osmanlı Nüfus Sayımına Göre Malatya Nüfusu 

Müslüman        Katolik      Ermeni  Ermeni 
Katolik 

  Protestan     Süryaniler Latin 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın E K 

86.857 93.362 2.777 2.171  5.055 4.760  751 751 344 340  142 130 67 81 
                        Kaynak: Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu, s.342-343. 

 

 1914 0smanlı nüfus sayımı sonuçlarına göre Malatya’da 201.887 kişi yaşamaktadır. 
Bunun 178.594’ü Müslüman, 20.082’si Ermeni, 1.116’sı Katolik Ermeni, 1.114’ü Protestan, 
795’i Süryani, 174’ü Latin, 11’i Çingene ve 1’i Rum’dur (Karpat, 2010: 383-384). 
 
             Tablo 3. 1914 Osmanlı Nüfus Sayımına Sonuçlarına Göre Malatya Nüfusu 

Bölgeler Müslüman Katolik Ermeni    Ermeni Protestan  Süryani Rum Latin Çingene 
Malatya  57.729   764    7.060   390   18   - 174  11 
Akçadağ  35.987   125     341      -     -   -   -   - 
Arapkir  24.194   221    9.204    666     -   1    -   - 
Darende  26.518     6    2.798     58     -   -   -   - 
Pütürge  34.166    -     679      -   777   -   -   - 
Toplam 178.594 1.116   20.082   1.114   795    1  174  11 

                        Kaynak: Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu, Đstanbul 2010, s. 375, 382-383.  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 

 

83 

1927 Genel Nüfus Sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 kişidir 
(http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2291/unite06.pdf) 1. 1927 yılı verilerine göre 
Türkiye nüfusunun %48.20’si erkek, %51.80’i ise kadın nüfusudur (1927 Nüfus Tahriri, 
1928: 14). Bu sayıma göre Malatya nüfusu ise 229.698 kişidir. Malatya nüfusunun 107.467 
kişisi erkek, 122.331 kişisi ise kadındır. Bu sayıma göre Türkiye nüfusunun %20.35’i 
kentlerde, %79.65’i ise kırsalda yaşamaktadır ( 1927 Nüfus Tahriri, 1928: 11). Malatya 
nüfusunun  %17.41’i kentlerde, 74.70’i ise kırsalda yaşamaktadır (1927 Nüfus Tahriri, 1928: 
25,31). Kadın nüfusun %17.17’si kentlerde yaşarken %86.83’ü kırsalda yaşamaktadır. 
Kentsel nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe %26.72 ile Malatya merkez ilçesidir. Kentsel 
nüfusun en az olduğu ilçe ise %4.75 ile Akçadağ ilçesidir. Malatya nüfusu kentsel nüfus 
itibarıyla Türkiye genelinin altında, kırsal nüfus itibarıyla ise Türkiye genelinin üzerinde 
seyretmiştir. Doğu Anadolu bölgesi günümüze kadarki nüfusu itibarıyla kentleşmenin Türkiye 
ortalamasının altında seyrettiği bir bölgedir. Bundan dolayı Malatya nüfusu da kentleşmede 
Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Buna rağmen Doğu Anadolu’nun daha gelişmiş bir 
bölümü olan Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alması nedeniyle diğer doğu illerine göre daha 
gelişmiştir. Malatya’da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Hekimhan’da kentsel nüfusta 
erkekler kadınlardan fazladır. Malatya merkez ve diğer ilçelerde ise kentsel nüfusta kadınlar 
erkeklerden fazladır. Bu durum Türkiye geneli ve doğu illeri standartlarının aksi bir 
durumdur. Kadınların ketsel nüfusta yüksek çıkması Malatya’da kadınların sadece tarımda 
değil diğer iş kollarında da erkeklerin yanında yer aldığının göstergesidir. Dünya’da kır-kent 
nüfus değişiminde Sanayi Devrimi’nin önemli rolü olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde 18. 
yüzyıl sonlarına doğru başlayan kentleşme ve buna bağlı olarak göç hareketleri, gelişmekte 
olan ülkelerde 20. yüzyıl ortalarından sonra gündeme gelmiştir (Kaya, 2012: 538). Kentlerin 
çekiciliğinden ve kırın iticiliğinden kaynaklanan göçler, zamanla kentsel nüfusta sürekli bir 
artışa ve kırsal nüfusta sürekli bir azalmaya yol açmıştır (Kaya, 2012: 539).   

  1927’de Malatya nüfusunun %33.23’ü merkezde, %17.55’i Pütürge’de, %16.24’ü 
Akçadağ’da, %13.45’i Hekimhan’da, 10.01’, Darende’de, %9.52’si ise Arapkir’de 
yaşamaktadır. 

               Tablo 4. 1927 Yılı Genel Nüfus Sayımına Göre Malatya’da Nüfus Yoğunluğu 

 
 Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. XII, XIII, 
XV; Başvekâlet Merkezi Đstatistik Müdüriyeti Umumiyesi,  Umumi Nüfus Tahriri, Türk Ocakları 
Merkez Heyeti Matbaası, Ankara 1928, s. 25, 31. 
 

                                                           
1Ancak demograflar arasında 1927 sayımında 250-400 bin civarındaki bir nüfusun askerlik ve vergi gibi faktörlerden dolayı 
beyan edilmediği ve gerçekte nüfusumuzun o dönemde 14 milyon civarında olduğu kanaati yaygındır. 

Yerleşim 

Yeri 

   Yüzölçümü(

Km2) 

Nüfus 

Yoğunluğu 

Mevaki(K

ayıp) 

Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus 

Erkek Kadın Toplam E K T E K T 

Merkez 36.932 39.407 76.339  2.805 27.2 192 9.972 10.472 20.399 26.960 28.935 55.895 

Akçadağ 18.067 19.227 37.294  1.635 22.8 127  854   916 1.770 17.213 18.311 35.524 

Arapkir  9.394 12.472 21.866  1.595 13.7  84 2.823 3.959 6.782 6.571 8.513 15.084 

Darende 10.236 12.767 23.003  2.305 10  49 2.720 3.282 6.006 7.516 9.485 17.001 

Hekimhan 14.420 16.470 30.890  2.080 14.8  85 1.224 1.127 2.351 13.196 15.343 28.539 

Pütürge 18.418 21.888 40.306  1.390 29 158  968 1.234 2.202 17.450 20.656 38.104 

Toplam 107.467 122.231 229.698 11.810  19.45 695 18.561 20.990 39.551 88.906 82.680 171.586 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 

 

84 

Malatya ilinin 1927 yılı itibarıyla yüzölçümü 11.810 Km2’dir. Km2’ye düşen ortalama 
kişi sayısı 19.45 kişidir. Bu sayı 17.89 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir (1927 Umumi 
Nüfus, 1929: XVII). Bu durum ise Malatya’nın Doğu Anadolu bölgesinin diğer illerine göre 
yaşamaya daha elverişli olmasıyla ve daha fazla insanın bu şehirde yaşamak istemesiyle 
açıklanabilir. Merkez ilçesi yüz ölçümü en yüksek olan ilçedir (%23.72). Bunu Darende 
(%19.52) ve Hekimhan (%17.61) takip etmektedir. Yüzölçümünün en az olduğu ilçeler ise 
Pütürge (%11.77) ve Arapkir (%13.51)’dir. Đlde Km2’ye en fazla insanın düştüğü ilçeler 
Pütürge (Km2’ye 29 kişi), Malatya merkez (27.2 kişi) ve Akçadağ (22.8 kişi)’dır. En tenha 
ilçeler ise Darende (10 kişi) ve Arapkir (13.7 kişi)’dir. Hekimhan nüfusu 30 bin kişiden fazla 
olmasına rağmen yüzölçümünün büyük olmasından dolayı nüfus yoğunluğu düşük 
çıkmıştır(14.8). Pütürge, merkez ilçe ve Akçadağ dışındaki ilçelerde nüfus yoğunluğu bu 
ilçelere oranla çok düşük kalmaktadır. 1927’de Malatya nüfusu Türkiye nüfusunun %1.68’ini 
oluşturmuştur (1927 Nüfus Tahriri, 1928: IV). 

1.2.  Sakatlıklar 

Malatya geneli incelendiğinde sakat nüfusun sağlam nüfusa oranla çok az olduğu 
görülecektir. Malatya genelinde 4.261 sakat vardır. Bu sayı toplam nüfusun %1.86’sına denk 
düşmektedir. En fazla sakatlık diğer grubunda bulunmaktadır (2.050). Diğer grubunun 
ardından sırasıyla kör (939), topal (613), sağır-dilsiz (291), çolak (272) ve kambur (94) 
kategorileri yer almaktadır.   

                   Tablo 5. 1927 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Malatya’da Sağlam-Sakat Nüfus 

Đlçeler 
 
 

Sakat Nüfus 
Sağlam 
Nüfus 

Toplam 
Sakat Sayısı Çolak Topal Kör 

Sağır-
Dilsiz 

Kambur 
Diğer 

Sakatlıklar 

Malatya 
Erkek 104 206       154 68 17         589 35.794          1.138 
Kadın 25 100 166            44           6   199 38.867        540 
Toplam 129 306      320 112          23      788 74.661        1.678 

Akçadağ 
Erkek            16          33          32             10          2      140           17.834        233 
Kadın               2          19          26           4          1      35            19.140       87 
Toplam           18          52          58           14          3      175             36.974        320 

Arapkir 
Erkek           59         17          221          3         30      38           9.026       368 
Kadın           5         41         65          26         10      136           12.215       283 
Toplam         64         58          289         29         40      174          21.215      651 

Darende 
Erkek        30         54         26         18         7      135          9.966      270 
Kadın       5         19         22         7         3     31          12.680      87 
Toplam       35         73        48         25         10     166         22.646      357 

Hekimhan 
Erkek       13         39         40         17         2     124         14.185      235 
Kadın       2         22         22         4         -     28          16.392     78 
Toplam       15         61        62         21        2     152         30.577      313 

Pütürge 
Erkek       11         42         76         51         11              417        17.810      608 
Kadın       2          21         89         39   5      178         21.554      334 
Toplam       13         63          165         90        16      595         39.354      942 

Toplam 
Erkek         233          391          549         167        69      1.443         104.615       2.852 
Kadın        39          222 390         124        25     607         117.078       1.409 
Toplam  272         613 939         291       94      2.050         221.693       4.261 

  Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 44, 219-220. 

Sakat sayısının en fazla olduğu yer Malatya merkezdir (1.678). Đl merkezinin ardından 
Pütürge (942), Arapkir (651), Darende (357), Akçadağ (320) ve Hekimhan (313) yer 
almaktadır. Đl genelinde tüm sakatlıklarda erkek sayısı kadınlardan fazladır. Đlçeler olarak 
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incelendiğinde ise Arapkir’de topal, sağır-dilsiz ve diğer sakatlıklarda, Pütürge’de ise kör 
kategorisinde kadınlar erkeklerden fazladır. Diğer tüm ilçelerdeki sakatlıklarda ise erkekler 
kadınlardan fazladır. 

1.3.  Meslek Grupları 

 Bir ilin, ilçenin, kentin ve beldenin kalkınabilmesi ve gelişmesi mesleklerle ve meslek 
çeşitlilikleriyle doğru orantılıdır. Nüfus ve iş gücünün oluşum şekli ve artışı, kalkınan bir 
bölge için faydalanılabilecek bir araçtır 
(http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1066855563_6CUMHUR%C4%B0YET%C4%B
0N%20%C4%B0LK%20N%C3%9CFUS%20SAYIMINA%20G%C3%96RE%20DEN%C4
%B0ZL%C4%B0.pdf). Bir bölgede ekonominin ve kalkınmışlığın göstergesi gelirlerin eşit 
bölünmesi ve orta tabakanın yaygınlığıyla belli olur. Cumhuriyetin ilk yıllarında orta 
tabakadan söz edilmesi pek mümkün değildir. Savaş sonrası süreçte ekonominin 
toparlanmaya çalışıldığı, ülkenin yeniden inşa edildiği bu dönemde halkın hemen tamamı 
fakir konumundadır. Đktisatçı Korkut Boratav’da 1923-1929 dönemini “Açık ekonomi 
koşullarında yeniden inşa”  olarak tanımlamıştır (Boratav, 2010: 49).   

Devletler kalkınma projelerini hazırlarken doğal kaynaklarını, sermaye birikimlerini 
ve sınırları içindeki halkın nüfus özelliklerini göz önünde bulundururlar (Kara & Yuca, 2010: 
189). Bu nedenle 1927 nüfus sayımında ülkede çalışılan sektörlerin ve bu sektörlerde çalışan 
nüfusun tespiti büyük önem arz eder. Bu dönemde ülke nüfusunun önemli bir kısmının 
kırsalda yaşaması güçlü bir iktisadi yapının oluşmasını engelleyen en önemli etkenlerden 
biridir. Çünkü kırsal alanlar kendine özgü bir işleyişi olan kapalı ekonomilerdir (Küçük, 2008: 
1). 1926 yılında Türkiye ihracatının %60.72’sinin tarım ürünleri oluştururken, ithalatın önemli 
bir kısmını ise sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Buna göre Türkiye dünyaya ham madde ihraç 
edip, mamul madde ithal etmektedir (Boratav, 2010: 50).  Malatya’da bu süreçte Türkiye 
şartlarına uygun olarak bir tarım ve hayvancılık şehri konumundadır. 

  1927 yılına gelindiğinde yıllar süren savaşlardan dolayı Anadolu’da erkek nüfusu 
azalarak daha çok yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan bir kitle kalmıştır. Halkın büyük 
çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır. Bu şartlar altında Anadolu’da 
ekonomik faaliyetler durmuştur. Doğu Anadolu ise Batı Anadolu’ya nazaran gelişmemiş bir 
ekonomiye sahipti. Zamanla feodal sistemden, asayişsizliklerden ve geçim sıkıntısı nedeniyle 
doğudan batıya göç başlamıştır. Batıya göç edenler sermayelerinin de yanlarında 
götürdüklerinden doğuda sermaye birikimi olmamıştır. Bu şartlar altında Malatya’da nüfusun 
%60.80 (139.657 kişi)’i mesleği bilinmeyen veya çalışmayan nüfus kategorisindedir. 
Akçadağ’da bu kategoride erkekler kadınlardan fazladır. Bunun dışındaki tüm ilçelerde ve 
Malatya genelinde bu kategoride kadınlar erkeklerden fazladır.  Đşsizlik oranı dönemin 
Türkiye’sindeki pek çok ilin oranıyla benzerlik gösterir.  Nüfusun %39.20 (90.038 kişi)’si ise 
çalışan nüfustur. Çalışan nüfusun önemli bir kısmı tarım sektöründe yer almaktadır (%90.05 ). 
Bu durum Türkiye’deki kırsal nüfusun yaygınlığının bir sonucudur. Tarımsal nüfusun 
yaygınlığı sanayi ve hizmetler sektöründe geri kalındığının bir göstergesidir. Bu sektörün 
1927’de ekonomik getirisi çok kısıtlıdır. Bu nedenle il ekonomisine önemli bir katkısı yoktur. 
Malatya’da ikinci sırada yer alan meslek grubu sanayidir (%4.13). Bu grubun Malatya’da 
ikici sırada yer alması sevindiricidir (3.720 kişi). Türkiye’deki pek çok ilde sanayi sektöründe 
çalışan nüfus son sıralarda yer almaktadır. Buna rağmen bu oran ilde sanayi gelişimi için 
yeterli değildir. Üçüncü sırada 2.525 kişi ile ticaret gelmektedir (%2.80). Dördüncü grup 
muhtelif işlerde çalışanlardır. Bu sektörde 1.324 kişi çalışmaktadır. Bu sektörde çalışanlar 
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çalışan nüfusun %1.47’si oranındadır. Beşinci sıradaki iş sektörü memurlar (562) grubudur. 
Bu sektörde çalışanlar Malatya’daki çalışan nüfusun %0.62’si oranındadır. Memurlar 
kategorisi aslında hâkimler, PTT çalışanları ve ordu mensuplarını kapsasa da 1927 nüfus 
sayımında bu sektörlerde çalışanlar ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Altıncı sırada serbest 
meslek çalışanları gelmektedir (385 kişi). Bu gruptakiler Malatya’da çalışan nüfusun %0.43’ü 
oranındadır. Yedinci sırada 343 kişi (%0.38) ile ordu mensupları, sekizinci sırada 61 kişi 
(%0.07) ile hâkimler ve 32 kişi (%0.04) ile  PTT çalışanları yer almaktadır. Bu oranlara 
bakılırsa diğer doğu illerine oranla Malatya’da meslek dağılımlarının daha dengeli ve 
istihdama yönelik olduğu görülmektedir. 
 
                      Tablo 6. 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Malatya’da Meslekler 

Đlçeler Cinsiyet Tarım Sanay
i 

Ticaret Serbest 
Meslek 

Memu
r 

Hâki
m 

Ordu P.T.T Muhtelif Mesleksiz 
veya 
Mesleği 
Bilinmeye
n 

 

Merkez 

 

Erkek 13.582 2.030 1.419 141 346 34 225 16 758 18.381 

Kadın  8.068  101  20  24  6 - - - 223 30.965 

Toplam 21.650 2.131 1.439 165 352 34 225 16 981 49.346 

 

Akçadağ 

Erkek  9.177 36 50 8 20 6 34 5 24 8.707 

Kadın  10.978 35 - 2 - - - - 3 8.209 

Toplam 20.155 71 50 10 20 6 34 5 27 16.916 

 

Arapkir 

Erkek 3.234 431 216 49 46 7 6 6 184 5.215 

Kadın 2.965 462  12  4  2 - - -  17 9.010 

Toplam 6.199 863 228 53 48 7 6 6 201 14.225 

 

Darende 

Erkek 3.616 233 567 60 32 5 35 3 63 5.621 

Kadın  4.129  10  2  1 - - - -  1 8.624 

Toplam 7.745 243 568 61 32 5 35 3 64 14.245 

 

Hekimhan 

Erkek 6.460 85 92 28 50 5 11 - 7 7.682 

Kadın  6.560 19  6  2 - - - - - 9.883 

Toplam 13.020 104 98 30 50 5 11  7 17.565 

 

Pütürge 

Erkek 7.224 250 136 63 59 4 32 2 25 10.623 

Kadın  5.093  28  7  3  1 - - - 19 16.737 

Toplam 12.317 278 143 66 60 4 32 2 44 27.360 

 

Toplam 

Erkek 43.293 3.065 2.480 349 553 61 343 32 1.061 56.229 

Kadın  37.793  655  45  36  9 - - -  263 83.428 

Toplam 81.086 3.720 2.525 385 562 61 343 32 1.324 139.657 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 29, 197-198. 

Bu dönemde Malatya’da tarım sektöründe 37.793, sanayide 655, muhtelif mesleklerde 
263, ticarette 45, serbest meslekte 36 ve memurlarda 9 kadın çalışmaktadır. Hâkimler, ordu 
mensupları ve PTT çalışanları arasında kadın yoktur. Çalışan nüfusun %43.07’sini kadınlar 
oluşturmaktadır (38.801 kişi). Bu oran doğudaki pek çok il için imkânsız bir orandır. 
Malatya’da kadının istihdamı genel olarak erkeklere yakındır. Ancak çalışan kadınların 
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%97.40’ı tarım sektöründe, geri kalanlar ise (%2.60) tarım dışı sektörlerde yer almaktadır. 
Sanayide çalışan kadınlar çalışan kadınların %1.69’u, muhtelif %0.68’i, ticaret %0.09’u, 
memur %0.02’si oranındadır. 1927 yılında Malatya’da tarım dışı sektörlerde 1.008 kadın 
çalışmaktadır. Bu oran toplam çalışan nüfusun %1.12’sine mukabildir. Bu oranlarda 
görüldüğü gibi dönem itibarıyla Malatya’nın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 
Ancak diğer doğu illerinden farklı olarak Malatya’da 1927 yılında sanayi ve ticarette çalışan 
küçümsenmemesi gereken bir çalışan nüfus vardır. Bu oranlar ileriki yıllarda Malatya’da 
yapılacak olan sanayi ve ticaret atılımları için yeterli alt yapının da var olduğunu 
göstermektedir. 

Đlçeler bazında Malatya’yı inceleyecek olursak ilçelerde doğal olarak kırsal yaşam 
daha yoğunluktadır. Bu nedenle tarım sektöründe çalışan nüfus çok fazladır. Tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısının en fazla olduğu ilçe Arapkir’dir (497). Bunu Malatya merkez 
(374), Pütürge (58), Akçadağ (40), Hekimhan (27) ve Darende (14) izlemektedir. Akçadağ’da 
sanayide çalışan erkek sayısı kadın sayısından sadece bir kişi fazladır (36 erkek/35 kadın). 
Arapkir’de sanayi sektöründe çalışan kadın sayısı Malatya genelinde sanayide çalışan 
kadınların %60’ından fazladır. Bu ilçede sanayide çalışan kadın sayısı erkek sayısından 
fazladır (462 kadın/431 erkek). Bu istatistik 1927 yılında Türkiye geneli ve doğu illerinde 
görülmesi pek mümkün olan bir durum değildir. Bu bilgiler bize Malatya’nın 1927 yılında 
bile kadın istihdamında iyi bir durumda olduğunu, sanayi sektöründe kadın-erkek ayırt 
etmeden çalışılabildiği ve bu sektörün ileriki yıllarda Malatya’da gelişeceği detaylarını 
göstermektedir. Bir sektörün uzun vadede bir bölgede gelişebilmesi için alt yapısının iyi 
olması gerektiği prensibini Malatya’da sanayi ve ticaret sektörlerinde görüyoruz.    

1.4. Doğum Yeri Đtibarıyla Nüfus 

1927 nüfus sayımı verilerine göre Malatya’da yaşayan insanların çok azı Türkiye 
dışında doğmuştur. 1927 verilerine göre Malatya’da 104 Rusya, 10 Bulgaristan, 6 Avrupa, 4 
Sırbistan, 3 Almanya, 3 Macaristan, 2 Romanya, 1 Avusturya doğumlu insan yaşamaktadır 
(133 kişi). Bu dönemde Malatya’da yaşayan 49 kişinin ise doğum yeri bilinmemektedir. 
Arapkir’de Rusya doğumlu 4 erkek, 5 kadın ve Bulgaristan doğumlu bir kadın, Hekimhan’da 
Rusya doğumlu bir kadın ve Romanya doğumlu 2 erkek, Akçadağ’da Rusya doğumlu bir 
erkek yaşamaktadır. Bunlar haricindeki yurt dışı doğumlular ise Malatya merkezde 
yaşamaktadır. Malatya nüfusun %0.06’sı yurtdışı doğumludur.  Malatya’daki yurt dışı 
doğumluların büyük çoğunluğu Rusya doğumludur. Bu duruma göre 1927 yılında bir kısım 
Rus ve Kafkas göçmeninin Malatya’da iskân edilme ihtimali yüksek bir olasılıktır. 
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          Tablo 7. 1927 Genel Nüfus Sayımı Verilerine Göre Malatya’da Doğum Yerleri Đtibarıyla Nüfus 

Bölgeler Cinsiyet Türkiye Alm

anya 

Avust

urya 

Bulgaristan Macar

istan 

Rusya Romanya Sırbistan Avrupa Bilinme

yen 

 

Merkez 

Erkek 36.852 3 1 8 3 54 - 4 6 1 

Kadın 39.367 - - 1 - 39 - - - - 

Toplam 76.219 3 1 9 3 93 - 4 6 1 

 

 

Akçadağ 

Erkek 18.053 - - - - 1 - - - 13 

Kadın 19.211 - - - - - - - - 16 

Toplam 37.264 - - - - 1 - - - 29 

 

Arapkir 

 

Erkek  9.387 - - - - 4 - - - 3 

Kadın 12.460 - - 1 - 5 - - - 6 

Toplam 21.847 - - 1 - 9 - - - 9 

 

Darende 

Erkek 10.234 - - - - - - - - 2 

Kadın 12.765 - - - - - - - - 2 

Toplam 22.999 - - - - - - - - 4 

 

Hekimhan 

Erkek 14.417 - - - - - 2 - - 1 

Kadın 16.466 - - - - 1 - - - 3 

Toplam 30.883 - - - - 1 2 - - 4 

 

Pütürge 

Erkek 18.418 - - - - - - - - - 

Kadın 21.886 - - - - - - - - 2 

Toplam 40.304 - - - -  - - - 2 

 

Toplam 

Erkek 107.361 3 1 8 3 59 2 4 6 20 

Kadın 122.155 - - 2 - 45 - - - 29 

Toplam 229.516 3 1 10 3 104 2 4 6 49 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s.89, 277-278. 

1.5.Medeni Hal 

1927 sayımına göre Malatya’da nüfusun %50.71’i bekâr, %40.07’si evli, %7.94’ü dul 
ve %0.48’i boşanmıştır. 111 kişinin ise medeni hali bilinmemektedir. Bekârlar nüfusun 
yarısını oluşturmaktadır. Ancak bu sayımda bekâr nüfusu 0 yaş grubundan itibaren ele 
alınmıştır. Đleriki yıllarda medeni hale göre nüfus incelenirken “15 yaş ve üzeri nüfusta 
medeni hal” denecektir.  Bekâr kategorisinde tüm ilçelerde ve il toplamında erkekler 
kadınlardan fazladır. Evli, dul ve boşanmış kategorilerinde ise tüm ilçelerde ve il genelinde 
kadınlar erkeklerden fazladır. 
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                    Tablo 8.    1927 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Malatya’da Medeni Hal 

Bölge Cinsiyet  Medeni Hal 
 
Bekâr Evli Dul Boşanmış Bilinmeyen 

Merkez Erkek 21.383 14.862  617 57 13 
Kadın 16.836 16.379 5.867 317  8 
Toplam 38.219 31.241 6.484 374 21 

Akçadağ Erkek 10.279 7.440  304  6 38 
Kadın  8.793 8.155 2.202 53 24 
Toplam 19.072 15.595 2.506 59 62 

Arapkir Erkek 5.636 3.599  148 10  1 
Kadın 5.297 4.720 2.357 98 - 
Toplam 10.933 8.319 2.505 108 1 

Darende Erkek 6.049 4.024  150  5  8 
Kadın 5.327 5.339 2.026 64 11 
Toplam 11.376 9.363 2.176 69 19 

Hekimhan Erkek 8.376 5.762  258 20 4 
Kadın 7.482 6.696 2.240 50 2 
Toplam 15.858 12.458 2.498 70 6 

 
Pütürge 

Erkek 11.511 6.622  244  41 - 
Kadın  9.505 8.433 3.557 391 2 
Toplam 21.016 15.055 3.801 432 2 

 
Toplam 

Erkek 63.234 42.309  1.721 139 64 
Kadın 53.240 49.722 18.249  973 47 
Toplam 116.474 92.031 19.970 1.112 111 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s.14, 173-174. 

Dul nüfusta kadın sayısı erkek sayısından 10.6 kat fazladır. Bu durum Türkiye geneli ile 
paralellik göstermektedir. Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamaktadır. Bundan 
dolayı dul nüfusta kadın sayısı erkek sayısından fazladır. Bununla birlikte Nüfus hareketleri 
doğal nüfus artışı ile olmaktadır ve insanoğlu bu sayede neslini sürdürebilmektedir. Fakat 
zaman zaman savaşlar, salgın hastalıklar ve doğal afetlerle büyük miktarlarda nüfus 
azalmaları meydana gelmektedir (http://asosindex.com/journal-article-
fulltext?id=1138&part=1).  Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu’da yer yer 
çıkan isyanlarda asker sivil pek çok erkek ölmüştür. Bu da tüm Anadolu’da olduğu gibi 
Malatya’da da erkek nüfusun azalmasına sebep olmuştur. Malatya’da boşanmış olanlar evli 
nüfusun  %1.20’si oranındadır. Boşanmış kadın sayısı boşanmış erkek sayısının 7 katıdır.  

1.6.  Yaş grupları 

Malatya nüfusunun %83.28’i 45 yaş ve altını oluşturmaktadır. Malatya nüfusunun  
%33.35’ini yani en büyük kısmını 20-45 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu grup üreten, eli iş 
tutan, çalışan gurubu oluşturmaktadır. Bu nüfusun yüksek olması Malatya nüfusunun üreten 
bir nüfusa sahip olması demektir.  Nüfusun %5.20’si yaşlı nüfustur. Malatya genelinde 13-60 
ve 70+ yaş gruplarında kadınlar erkeklerden fazladır. 0-12 ve 61-70 yaş gruplarında ise 
erkekler kadınlardan fazladır.   
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                       Tablo 9.   1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Malatya’da Yaş Grupları 

Đlçeler 
 
 

Cinsiyet Yaş Grupları 

1 Yaşından 
Küçük 

1-2 Yaş 3-6 Yaş 7-12 Yaş 13-19 
Yaş 

20-45 
Yaş 

46-60 
Yaş 

61-70 
Yaş 

70+ Bilin
meye
n 

 
 
Merkez 
 

Erkek 1.806 4.283 4.816 4.595 4.991 11.919 2.737 1.308 449 28 

Kadın 1.074 2.743 4.364 3.344 5.009 17.064 3.907 1.215 649 38 

Toplam 2.880 7.026 9.180 7.939 10.000 28.983 6.644 2.523 1.098 66 
 
 
Akçadağ 
 

Erkek 873 2.195 2.730 2.098 1.607 6.012 1.543 633 280 95 

Kadın 511 1.495 2.419 1.725 2.124 8.176 1.820 591 318 48 

Toplam 1.384 3.690 5.149 3.823 3.731 14.188 3.363 1.224 598 143 

 
Arapkir 
 
 

Erkek 690 1.064 1.185 1.229 1.418 2.459  792 416 129 12 

Kadın 367  722 1.187 1.053 1.883 4.925 1.546 442 330 17 

Toplam 1.057 1.786 2.372 2.282 3.301 7.384 2.338 858 459 29 

 
Darende 
 
 

Erkek 758 1.171 1.466 1.373 1.539 2.609  718 418 175 9 

Kadın 403  780 1.365 1.058 2.103 5.176 1.241 413 203 25 

Toplam 1.161 1.951 2.831 2.431 3.642 7.785 1.999 831 378 34 

 
 
 
Hekimhan 
 
 

Erkek 927 1.828 2.072 1.815 
 

1.582 4.554  947 495 178 22 

Kadın 
 

480 1.077 2.135 1.577 2.032 6.808 1.656 490 188 28 

Toplam 1.407 
 

2.905 4.207 3.392 3.614 11.362 2.603 985 366 50 

 
 
Pütürge 

Erkek 978 2.539 3.094 2.537 2.317 4.841 1.224 568 294 16 

Kadın 509 1.534 2.511 1.995 2.896 9.283 2.086 693 363 18 

Toplam 1.487 4.073 5.605 4.532 5213 14.124 3.310 1.261 657 34 

 
 
Toplam 

Erkek 6.032 13.080 15.363 13.647 13.454 25.170 7.961 4.188 1.505 182 

Kadın 3.990  8.351 13.981 10.752 16.047 51.432 12.256 3.844 2.051 174 

Toplam 10.022 21.431 29.344 24.399 29.501 76.602 20.217 8.032 3.556 356 

 
Kaynak: BĐUM, Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 14, 173-174. 

Đl genelinde ve ilçelerde yetişkin nüfusta genellikle kadınlar, çocuk nüfusta ise 
erkekler fazladır. 0-3 yaş grubunda 31.453 çocuk vardır. Bu nüfus Malatya nüfusunun 
%13.69’u oranındadır. 

1.7.  Anadiller 

1927 yılında Malatya’da en fazla konuşulan dil Türkçe’dir. Türkçe konuşanlar 
(161.020) nüfusun %70.10’una tekabül etmektedir. Đkinci sırada Kürtçe yer almaktadır. 
Kürtçe konuşanlar (66.494) nüfusun %28.95’i oranındadır. Malatya’da Türkçe ve Kürtçe 
dışında yaygın olan bir dil yoktur. Diğer diller eser miktarda bulunmaktadır. Türkçe ve Kürtçe 
konuşanlar il nüfusunun %99.05’inin oluşturmaktadır. Đlde konuşulan diğer diller ise sırasıyla 
şunlardır: Ermenice (2.079) %0.91, diğer diller veya bilinmeyenler (64) %0.03, Çerkezce 
(11), Bulgarca (11), Rumca (4), Arapça (1), Fransızca (1) ve Đtalyanca (1). Türkçe, Kürtçe ve 
Ermenice konuşan kadın sayısı erkek sayısından fazladır.  Arapça, Bulgarca, Çerkezce, 
Fransızca ve Đtalyanca konuşanların hepsi erkektir. Rumca konuşan 2 erkek ve 2 kadın vardır. 
En fazla dil çeşitlili ği merkezdedir.  
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       Tablo 10. 1927 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Malatya’da Konuşulan Çeşitli Anadiller 

Đlçeler Cinsiyet 

 

Türkçe Arapça Kürtçe Çerkez

ce 

Ermenice Fransızca Đtalyanca Bulgarca Rumca Diğer 

veya 

Meçhul 

 

Merkez 

Erkek 28.160 - 8.473 9 253 1 1 11 - 24 

Kadın 29.863 - 9.205 - 315 - - - - 12 

Toplam 58.023 - 17.678 9 568 1 1 11 - 36 

Akçadağ Erkek 16.023 - 2.044 - - - - - - - 

Kadın 17.034 - 2.193 - - - - - - - 

Toplam 33.057 - 4.237 - - - - - - - 

 

Arapkir 

Erkek 6.384 - 2.583 - 425 - - - - 2 

Kadın 8.829 - 2.705 - 938 - - - - - 

Toplam 15.213 - 5.288 - 1.363 - - - - 2 

 

Darende 

Erkek  8.808 - 1.362 1 52 - - - - 13 

Kadın 11.199 - 1.505 - 53 - - - - 10 

Toplam 20.007 - 2.867 1 205 - - - - 23 

 

Hekimhan 

Erkek 10.807 - 3.587 1 23 - - - 2 - 

Kadın 12.788 - 3.663 - 17 - - - 2 - 

Toplam 23.595 - 7.250 1 40 - - - 4 - 

 

Pütürge 

Erkek 4.778 1 13.637 - 1 - - - - 1 

Kadın 6.347  15.537 - 2 - - - - 2 

Toplam 11.125 1 29.174 - 3 - - - - 3 

 

Toplam 

Erkek  74.960 1 31.686 11 754 1 1 11 2 40 

Kadın  86.060 - 34.808 - 1.325 - - - 2 24 

Toplam 161.020 1 66.494 11 2.079 1 1 11 4 64 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 60, 241-241. 

Arapça konuşan 1 kişi Pütürge’de, Çerkezce konuşan 1’er kişi Darende ve Hekimhan’da, 
Rumca bilen 4 kişi Hekimhan’da ikamet etmektedir. Ermenice konuşanlar ise Akçadağ 
dışında tüm ilçelerde bulunmasına rağmen Arapkir (938), Malatya merkez (568) ve Darende 
(205)’de yoğunluk kazanmıştır. 

1.8.  Đnanç 

1927 Nüfus Sayımı verilerine göre Malatya’da 227.194 Müslüman, 1.577 Ermeni, 355 
Hıristiyan, 239 Ortodoks, 185 diğer, 75 Katolik, 52 Protestan, 16 dinsiz veya meçhul ve 7 
Yahudi bulunmaktadır. Malatya’da gayrimüslim sayısı çok azdır. Bunun pek çok sebebi 
vardır. Bunlardan biri Ermenilere uygulanan “Tehcir Kanunu” ve Lozan’dan sonra uygulanan 
“Nüfus Mübadelesi”dir denebilir (Kodal, 2009: 254).  
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                            Tablo 11. 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Malatya’da Dinler ve Mezhepler 

Đlçeler Cinsiyet Đslam Katolik Protestan Ortodoks Ermeni Hıristiyan Musevi Diğer Dinsiz 

veya 

Meçhul 

 

Merkez 

Erkek 36.585 25 12 37 141 121 1 1 9 

Kadın 39.004 38  7 35 200 110 - 7 6 

Toplam 75.589 63 19 72 341 231 1 8 15 

 

Akçadağ 

Erkek 18.067 - - - - - - - - 

Kadın 19.223 4 - - - - - - - 

Toplam 37.290 4 - - - - - - - 

 

Arapkir 

 

Erkek  8.965 2 13 39  361 11 - 3 - 

Kadın 11.543 6 20 92 745 66 - - - 

Toplam 20.508 8 33 131 1.106 77 - 3 - 

 

Darende 

Erkek 10.174 - - 16 42  4 - - - 

Kadın 12.706 - - 19 31 11 - - - 

Toplam 22.880 - - 35 73 15 - - - 

 

Hekimhan 

Erkek 14.412 - - - 5 2 - 1 - 

Kadın 16.461 - - - 8 1 - - - 

Toplam 30.873 - - - 13 3 - 1 - 

 

Pütürge 

Erkek 18.286 - -  11 21 6 94 - 

Kadın 21.768 - - 1 33  8 - 79 1 

Toplam 40.054 - - 1 44 29 6 173 1 

 

Toplam 

Erkek 106.489 27 25 92 560 159 7 99 9 

Kadın 120.705 48 27 147 1.017 196 - 86 7 

Toplam 227.194 75 52 239 1.577 355 7 185 16 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 44, 219-220   

Malatya merkez gayrimüslim nüfus dağılımının en çeşitli olduğu yerleşim yeridir. 
Đlçelere gidildikçe gayrimüslim sayısında ve çeşitlili ğinde büyük oranda azalmalar görülür. 
Mesela Akçadağ’da sadece 4 Katolik kadın yaşamaktadır. 

1.9. Okuryazarlık 

 Bir ülkenin veya bölgenin kalkınabilmesi için o bölgede yetişmiş, iyi eğitim almış, 
kaliteli bir öğrenim sürecinden geçmiş, bilinçli, girişimci ve kalifiye insanlara ihtiyaç vardır 
(Kodal, 2009: 245). Kalkınmışlıkta okuryazarlık oranı kadar eğitimin niteliği de önemlidir.  
Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin en fazla önemsemeleri gereken konu eğitimdir. Ancak 
maalesef Türkiye’de günümüzde bile eğitime ayrılan ödenek ve yatırımlar çok yetersizdir2.  

                                                           
2 Günümüzde insanlar tıp ve hukuk gibi bireyi kurtarmayı hedefleyen sektörlerde çalışanları daha fazla önemsemektedir. 
Oysa eğitim sektöründe çalışanlar bireyi değil nesilleri kurtarabilecekken ikinci sınıf görülmelerinden dolayı işlerini tam 
manasıyla önemsememektedirler.  
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1927 Nüfus Sayımına göre Türkiye genelinde 1.111.496 kişi okuma yazma 
bilmektedir. 12.517.992 kişi ise okuma-yazma bilmemektedir.  Bu oran Türkiye nüfusunun % 
8.16’sına denk düşmektedir (1935 Nüfus Sayımı 1937: 382). Malatya’da ise okuryazar nüfus 
genel nüfusun ancak %3.74’ü oranındadır. Bu oran Türkiye ortalamasın altındadır. Malatya 
nüfusun % 96.26’sı ise okuryazar değildir.  

                          Tablo 12. 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Malatya’da Okuryazarlık 

Đlçe Cinsiyet Okuryazar olan    Okuryazar olmayan 
 
Merkez 

Erkek 3.606 33.326 
Kadın  715 38.692 
Toplam 4.321 72.018 

 
Akçadağ 

Erkek 224 17.843 
Kadın   12 19.215 
Toplam 236 37.058 

 
Arapkir 

Erkek 1.371  8.023 
Kadın  216 12.256 
Toplam 1.587 20.279 

 
Darende 

Erkek 1.236  9.000 
Kadın   60 12.707 
Toplam 1.296 21.707 

 
Hekimhan 

Erkek 319 14.101 
Kadın   22 16.448 
Toplam 341 30.546 

 
Pütürge 

Erkek 749 17.669 
Kadın   72 21.816 
Toplam 821 39.485 

 
Toplam 

Erkek 7.505  99.967 
Kadın  1.097 121.134 
Toplam 8.602 221.101 

Kaynak: BĐUM Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, s. 14, 173-174. 

  1927 yılında Malatya’da okuryazar erkek sayısı okuryazar kadın sayısının 7.84 katı 
fazladır. Erkeklerde okuryazar nüfus il nüfusun %3.27’si oranındadır. Kadınlarda okuryazar 
nüfus ise il nüfusunun  %0.48’i oranındadır.  

1927 nüfus sayımına göre Malatya’da en fazla okuryazar nüfus merkezde 
bulunmaktadır (3.606 erkek/715 kadın). Bunu sırasıyla Arapkir (1.371 erkek/216 kadın), 
Darende (1.236 erkek/60 kadın) , Pütürge (749 erkek/72 kadın), Hekimhan (319 erkek/22 
kadın) ve Akçadağ (224 erkek/12 kadın) takip etmektedir. Kadınlar arasında okuryazarlığın 
nüfusa oranla sıralaması Merkez (715),  Arapkir (216), Pütürge (72), Darende (60), Hekimhan 
(22) ve Akçadağ (12) şeklindedir.  

2. SONUÇ 

 1927 Genel Nüfus Sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 kişidir. 1927 yılı 
verilerine göre Türkiye nüfusunun %48.20’si erkek, %51.80’i ise kadın nüfusudur. Bu sayıma 
göre Malatya nüfusu ise 229.698 kişidir. Malatya nüfusunun 107.467 kişisi erkek, 122.331 
kişisi ise kadındır. Bu sayıma göre Türkiye nüfusunun %20.35’i kentlerde, %79.65’i ise 
kırsalda yaşamaktadır. Malatya nüfusunun  %17.41’i kentlerde, 74.70’i ise kırsalda 
yaşamaktadır. Kadın nüfusun %17.17’si kentlerde yaşarken %86.83’ü kırsalda yaşamaktadır. 
Kentsel nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe %26.72 ile Malatya merkez ilçesidir. Kentsel 
nüfusun en az olduğu ilçe ise %4.75 ile Akçadağ ilçesidir. Malatya nüfusu kentsel nüfus 
itibarıyla Türkiye genelinin altında, kırsal nüfus itibarıyla ise Türkiye genelinin üzerinde 
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seyretmektedir. Doğu Anadolu bölgesi günümüze kadarki nüfusu itibarıyla kentleşmenin 
Türkiye ortalamasının altında seyrettiği bir bölgedir. Bundan dolayı Malatya nüfusu da 
kentleşmede Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Buna rağmen Doğu Anadolu’nun daha 
gelişmiş bir bölümü olan Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almasından dolayı diğer doğu illerine 
oranla kentsel nüfusu daha fazladır.  Malatya’da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. 
Hekimhan’da kentsel nüfusta erkeklere kadınlardan fazladır. Malatya merkez ve diğer 
ilçelerde ise kentsel nüfusta kadınlar erkeklerden fazladır. Bu durum Türkiye geneli ve doğu 
illeri standartlarının aksi bir durumdur. Kadınların ketsel nüfusta yüksek çıkması Malatya’da 
kadınların sadece tarımda değil diğer iş kollarında da erkeklerin yanında yer aldığının 
göstergesidir. Dünya’da kır-kent nüfus değişiminde Sanayi Devrimi’nin önemli rolü olmuştur. 
Sanayileşmiş ülkelerde 18. yüzyıl sonlarına doğru başlayan kentleşme ve buna bağlı olarak 
göç hareketleri, gelişmekte olan ülkelerde 20. yüzyıl ortalarından sonra gündeme gelmiştir. 
Kentlerin çekiciliğinden ve kırın iticiliğinden kaynaklanan göçler, zamanla kentsel nüfusta 
sürekli bir artışa ve kırsal nüfusta sürekli bir azalmaya yol açmıştır. 1927’de Malatya 
nüfusunun %33.23’ü merkezde, %17.55’i Pütürge’de, %16.24’ü Akçadağ’da, %13.45’i 
Hekimhan’da, 10.01’, Darende’de, %9.52’si ise Arapkir’de yaşamaktadır. 

Malatya geneli incelendiğinde sakat nüfusun sağlam nüfusa oranla çok az olduğu 
görülecektir. Malatya genelinde 4.261 sakat vardır. Bu sayı toplam nüfusun %1.86’sina denk 
düşmektedir. En fazla sakatlık diğer grubunda bulunmaktadır (2.050). Diğer grubunun 
ardından sırasıyla kör (939), topal (613), sağır-dilsiz (291), çolak (272) ve kambur (94) 
kategorileri yer almaktadır.  Sakat sayısının en fazla olduğu yer Malatya merkezdir (1.678). Đl 
merkezinin ardından Pütürge (942), Arapkir (651), Darende (357), Akçadağ (320) ve 
Hekimhan (313) yer almaktadır. Đl genelinde tüm sakatlıklarda erkek sayısı kadınlardan 
fazladır. 

Çalışan nüfusun önemli bir kısmı tarım sektöründe yer almaktadır (%90.05). Tarımsal 
nüfusun yaygınlığı sanayi ve hizmetler sektöründe geri kalındığının bir göstergesidir. 
Malatya’da ikinci sırada yer alan meslek grubu sanayidir (%4.13). Türkiye’deki pek çok ilde 
sanayi sektöründe çalışan nüfus son sıralarda yer almaktadır. Buna rağmen bu oran ilde sanayi 
gelişimi için yeterli değildir. Bu oranlara bakılırsa diğer doğu illerine oranla Malatya’da 
meslek dağılımlarının daha dengeli ve istihdama yönelik olduğu görülmektedir. Çalışan 
nüfusun %43.07’sini kadınlar oluşturmaktadır (38.801 kişi). Bu oran doğudaki pek çok il için 
imkânsız bir orandır. Malatya’da kadının istihdamı genel olarak erkeklere yakındır. Ancak 
çalışan kadınların %97.40’ı tarım sektöründe, geri kalanlar ise (%2.60) tarım dışı sektörlerde 
yer almaktadır. Sanayide çalışan kadınlar çalışan kadınların %1.69’u, muhtelif %0.68’i, 
sanayi %0.12’si, ticaret %0.09’u, memur %0.02’si oranındadır. 1927 yılında Malatya’da tarım 
dışı sektörlerde 1.008 kadın çalışmaktadır. Bu oran toplam çalışan nüfusun %1.12’sine 
mukabildir. Bu oranlarda görüldüğü gibi dönem itibarıyla Malatya’nın temel geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılıktır. Ancak diğer doğu illerinden farklı olarak Malatya’da 1927 yılında 
sanayi ve ticarette çalışan küçümsenmemesi gereken bir çalışan nüfus vardır. Bu oranlar 
ileriki yıllarda Malatya’da yapılacak olan sanayi ve ticaret atılımları için yeterli alt yapının da 
var olduğunu göstermektedir. 
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 ALMANYA VE JAPONYA’NIN SANAY ĐLEŞME SÜRECĐNDE KORUMACI 
POLĐTĐKALARIN ÖNEM Đ 

 
Hülya DERYA * 

Öz 

  İnsanlık tarihiyle beraber, insanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde bulunmak, ticaret 
yapmak ve elindeki ürünleri korumak gibi, esas itibariyle ekonomik karakterli çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. 
Birçok gelişmekte olan ülkede aktif ve müdahaleci politika uygulamalarının, genelde sanayinin, özelde ise belirli 
sektörlerin iktisadi büyüme ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında etkin bir politika ve araç olarak 
kullanılması eğilimi yaygın olmuştur. Geçmişte birçok uygulamada geçici bir korumadan sonra rekabetçi 
duruma geçen sanayiler bulunmaktadır. Ancak, bu tip korumacı uygulamaların ekonomiye maliyetler yüklemesi 
de kaçınılmazdır: Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için gelecekteki verim artışını maksimize edecek 
sanayi dalının seçilmesi ve korumanın sağladığı rekabet edebilme imkânından yoksun kalacakları için korunan 
sanayi dallarının en düşük maliyet sağlayıncaya kadar aynı oranda korunmasına devam edilmelidir.  Bu 
makalede Almanya’nın ve Japonya’nın endüstrileşme döneminde korumacılığa verdiği önem her iki ülke 
kıyaslanarak anlatılacaktır. Bu çalışmayla unutulmaya yüz tutmuş korumacılığın önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Japonya, Almanya, Endüstrileşme, Koruma Tedbirleri. 

 

THE IMPORTANCE OF PROTECTIONIST POLICY OF GERMANY AND JAPAN 
IN INDUSTRIALISATION PROCESS 

Abstract 

From the beginning of mankind to live on earth to meet a variety of needs, are in production, trade and 
maintaining the product at hand, essentially economic character is no doubt that in various activities. Many 
emerging applications of active and interventionist policies in a country has been practiced widely.  Especially, 
to use as an effective policy tool for increasing economic growth and international competitiveness for the 
industry in general and some specific industries in particular has been a common trend. There are lots of 
industries became competitive after a temporary protectionism in practice. However, this kind of 
industrialisation inevitably increases the costs to economy: To avoid the disadvantage it should be chose a right 
sector of industry that maximize the efficiency in the future and  to maintain protection of the sector till the point 
of minimising costs as the sector cannot compete while under protection. In this humble work, commitment to 
protectionism during the industrialization of Germany and Japan will be discussed by comparing both countries. 
Also, the importance of protectionism will be emphasized in it. 

Keywords: Japan, Germany, Industrialization, Conservation Measures. 

 

GĐRĐŞ 

Tarihi çağlar boyunca korumacılık, serbest ticaret sürekli bir çekişme ve tartışma 
konusu olmuştur. Merkantilistlerle başlayan korumacılık akımı, klasik iktisatçıların serbest 
ticareti savunması ile bir ölçüde frenlenmiş ise de tartışma günümüze kadar gelmiştir. 
Korumacılığı savunan görüş ve düşünceler, kuşkusuz hem önemli hem de ağırlıktadır. 
Korumacılık, yeni kurulan sanayilerin dış rekabete karşı korunmasını sağlar. Bu nedenle, 
korumacılık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesinde, vazgeçilmez bir politikadır. Bu 
şekilde, yerli sanayi, kuruluş ve gelişme aşamasında yabancı ürünlerin rekabetine karşı 
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korunacaktır. Đktisat tarihi incelenecek olursa, sanayileşmenin ancak bu yolla geliştiği 
görülecektir. Koruma tedbirleri teorileri,  ülkeler arasındaki büyük gelişim farklılıklarını,  
sanayileşmenin önemli rolünü ve ekonomik kalkınmanın dinamiğini dikkate alarak;  zamana 
uygun korumaya yönelik önlemler almıştır.  Bu argümanla;  Almanya, Japonya örnekleri bize, 
neoklasik ekonomistlerin büyük bir bölümünün iddialarının aksi şekilde, başarılı bir gelişime 
yol açtıklarını göstermiştir.    

Bu makalede Almanya ve Japonya’nın sanayileşme süreci karşılaştırılmıştır.  Ayrıca, 
Almanya ve Japonya’nın sanayileşme süreci ve kalkınmalarında görece önemli olan koruma 
tedbirleri değerlendirilecektir. Japonya ve Almanya’nın gerçekte serbest uluslararası ticarete 
karşı olmadıkları, sadece belirli durumlar için kısıtlamayı savundukları anlatılmıştır.    

  

1. SANAYĐLEŞME ÖNCESĐ HAZIRLIK A ŞAMASI 

Almanya’da sanayileşmenin ön hazırlığı 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde ekonomik, toplumsal ve politik alanda bir dizi iktisadi-tarihsel 
reform uygulamaya konmuştur. 19. yüzyılın başında Almanya hala bir tarım ülkesiydi, 
çalışanların neredeyse üçte ikisi bu sektörde istihdam ediliyordu. Çalışanların yaklaşık % 
20’sinin istihdam edildiği ticari sektördeyse hala sanayi öncesi üretim biçimi hâkimdi 
(Henning, F.W., 1973, s. 20). Ticari sektörün büyük bir bölümü dağınıktı ve üretilen ürünlerin 
sadece küçük bir kısmı fabrikalarda imal ediliyor, ürünlerin yaklaşık yarısı el sanatı ürünüydü.                  
(Henning, F.W., 1973, s. 72-75). 

Alman ticaret politikasındaki ilk önemli olay, 1806 yılında Napolyon’un ilan etmiş 
olduğu kıtasal ticaret yasağıydı ki bunun sonunda kıta Avrupa’sının büyük Britanya ve deniz 
aşırı ülkelerle yapmış olduğu ticaret neredeyse bütünüyle durmuştu. Bu dönemde gerçekleşen 
Alman iktisadi gelişimiyle ilgili açıklamalar kısmen tezatlık içermektedir ki bu yerel 
farklılıklar üzerinden açıklanabilir. Örneğin Ren nehrinin solunda kalan bölgeler Fransız 
imparatorluğuna intikal etmişti ve Fransa’nın gümrük korumasından faydalanıyorlardı. Aynı 
şekilde Fransa’ya kuvvetli bir şekilde bağımlı olan Ren birliği devletleri de gümrük 
avantajlarından yararlanıyordu, ama Fransız ürünlerine kendi değerinin %10 üzerinde fiyat 
arttıramıyorlardı. Bu şekilde Ren nehrinin solunda kalan bölgelere göre göreceli olarak daha 
az avantajlıydılar, ama Đngiliz rekabetinin uzak tutulması sanayiyi canlandırmıştı. Aynı 
şekilde Almanya’nın doğusunda da bazı sanayi  kolları Đngiltere’nin Napolyon döneminde saf 
dışı kalmasından faydalandı, fakat burada deniz aşırı ülkelere ihracat yapan bazı sektörler, 
kıtasal bariyer dolayısıyla büyük yara almıştır (özellikle tekstil sektörü) (Lütge, F., 1966, s. 
460-462). 

1815 yılında kıtasal bariyerin kalkmasından sonra,Đngiltere teknik üstünlüğü sayesinde 
ürünlerini ucuza satabiliyordu ve yüksek gümrük duvarlarıyla yabancı malları kendi 
pazarlarından uzak tutuyordu (Henning, F.W., 1973, s. 87; Lütge, F., 1966, s. 462). Friedrich 
Lütke bununla ilgili aşağıdaki ifadeleri sarf etmiştir:   

“ Đngiliz ekonomi politikası o dönemde acımasız düşürüm uygulayarak dış pazarları ele 
geçirmiştir. Kıta Avrupa’sı ve Almanya endüstrileri geri durumdaydı ve rakip olarak 
görülmüyordu.  Đngiltere serbest ticaret parolası ismi altında, endüstriyel bir egemenlik inşa 
etmeye çalışmıştır ki bu bağlamda zamanın Đngiliz parlamenterleri açık bir şekilde “kıtasal 
Avrupa fabrikalarının bebekken boğulması gerektiğini…”  vurgulamıştır. (Lütge, F., 1966, 
s. 462). 
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Alman devletleriyse bir yanda aşırı kuvvetli Đngiliz rekabetiyle uğraşıyor ve diğer 
yanda Fransa, Avusturya, Hollanda, Rusya gibi ülkelerin korumacı politikalarından 
etkileniyordu ki bu ihraç pazarların büyük bir bölümünün kaybı anlamına geliyordu. Almanya 
ticaret politikası anlamında diğer ülkelerin karşısında savunmasız durumdaydı, çünkü iç siyasi 
parçalanmışlığı dolayısıyla etkili karşıt önlemler alamıyordu. Her ne kadar bu devletler ortak 
hareket etme fikrini benimsemiş olsalar dahi, küçük – büyük Alman devletleri bir ekonomi 
politikası üzerinde uzlaşamıyordu (Hausherr, H., 1966; Lütge, F., 1966, s. 464).  

O dönemde Alman devletleri federe devletler halinde birbirlerine karşı gümrük 
uyguluyorken dışarıya ise tamamen açıktılar. Prusya,  1818 yılında bir gümrük kanunu 
çıkartarak kendi bölgesi içerisinde bir pazar oluşturmaya kalkıştı. Friedrich List’in etkisiyle 
de 1819 yılında bu hareket bir özel ticaret derneğine dönüştü. Bu dernek Almanya içerisindeki 
tüm iktisadi – politik bariyerlerin kaldırılmasını hedefliyor ve dışarıya karşı yüksek koruma 
duvarları talep ediyordu. Prusya’nın yanında ikinci Alman gücü olan Avusturya, güney 
Alman rekabetinden korktuğu için ticaret derneğini desteklemezken, Prusya kendi politikasını 
kabul ettirmeyi başardı. 1830’a kadar geçen dönemde neredeyse bütün Alman devletleri 
Prusya tarafından oluşturulan gümrük birliğine dâhil oldu.  

Prusya’nın bu gümrük birliğine 1834 yılında Bavyera, Würtemberg ve 
Hohenzollern’in katılmasıyla birlikte Alman Gümrük Birliği tesis edildi (Hausherr, H., 1966, 
s. 56; Henning, F. W., 1973, s. 89). Aynı yıl Saksonya ve Thüringen’de bu birliğe dâhil oldu. 
Bu şekilde neredeyse bütün Alman devletlerini kapsayan ve 25 milyon nüfuza sahip bir 
ekonomik alan yaratılmış oldu. Her ne kadar bu birlik, iç gümrüklerin kaldırılması ve 
Almanya içi takası rahatlatılması anlamını taşısa bile, ortak para birimi oluşturma ve yatırım 
yapma özgürlüğü uygulamaları ancak yıllar sonra gündeme geldi (Lütge, F., 1966, s. 470; 
Hausherr, H., 1966, s. 56).     

Gümrük birliğinin tesis edilmesi, Almanya’da sanayi devrimin önünü açtı.  “Almanya 
bu şekilde Đngiltere’nin başından beri, Rusya’nın II. Katherina’yla birlikte, Fransa’nın 
devrimden itibaren yaptıklarını gerçekleştirmiş ve ortak bir ekonomik alan yaratmıştır ki aksi 
durumda sanayileşme zaten mümkün olmazdı” (Hausherr, H., 1966, s. 57). Sanayi 
teşvikleriyse Almanya’daki sanayi devrimini hazırlayan önemli faktörlerden birisi olmuştur. 
Gerçi ticaret özgürlüğünün yürürlüğe konulması ve daha ziyade gevşek gümrük politikasıyla 
birlikte kısmen liberal bir politika tercih edilmişti. Ama “Prusyalı memurlar kısa zamanda 
bununla tatmin olmamıştı ve Adam Smith’in devlet müdahalesine karşı oluşunu, Prusya 
sanayisine gerekli olan dinamikten yoksun bırakacağı görüşüne vardılar. Bu yüzden sanayinin 
devlet teşvikini esas alan bağımsız bir tasarımda bulundular” (Haussherr, H., 1966, s. 89-91). 
Devlet sanayi teşviki örneğin genel bir koruma yapısının oluşturulması ve teknik eğitim 
olanağının sağlanmasını kapsıyordu. Bu ise işgücü kalitesini arttırmış ve teknik ilerlemenin 
önünü açmıştı.  

Teknik ilerleme aynı zamanda hükümetin yurt dışından teknik ve endüstriyel bilgiyi 
transfer etmesi tarafından da desteklendi. Ayrıca federe devletlerin birbirine karşı 
uyguladıkları gümrüklerin kaldırılması ticaretin önünü açtı ve ulaşım altyapısı güçlendirildi. 
Devlet öncü kuruluşlar kurarak ve örnek işletmeler tesis ederek ekonomiye müdahil oldu. Bu 
bağlamda bazı işletmelere, diğer yatırımcılara eğitim vermek kaydıyla yeni makineler hediye 
edildi ki bu uygulama yeni makinelerin hızla yayılmasını sağladı (Ritter, U. P., 1961, s. 158). 

 Dönemin Sanayiyi teşvik eden en meşhur bürokratı Prusyalı Peter Beuth idi.  The Father of 
the Prussian industry-Prusya endüstrisinin babası (Henderson, W. Q., 1955, s. 222). Beuth 
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1818-1845 arasında Prusya maliye bakanıydı ve yeni makine parkının kurulumu, teknik 
ilerleme konusunda belirleyici bir rol oynamıştı. Berlin Sanayi Enstitüsü ve Endüstriyel 
Teknoloji Okulunun kurulması onun başlattığı program çerçevesinde gerçekleşti. Beuth ayrıca 
seyahatlere çıkarak yurtdışındaki fabrikaları ziyaret etti ve tekniğin transferine imza attı. 
Prusyalı üreticilerse bunun neticesinde sanayi kuruluşlarını kurmak için gerekli teknik bilgiye 
sahip oldu. Beuth bu anlamda bugün bilinen pek çok Alman sanayi kuruluşunun öncülüğünü 
yapmıştır.  
 

1.1. Birinci Sanayileşme Aşaması 

19. yüzyılın başında Almanya’nın geç olsa bile, sanayileşmesi için gerekli ortam 
hazırlanmıştı. Yabancı sanayiler  bilinçli bir şekilde taklit edildi ve geleneksel el sanatlarının 
yerini yavaş yavaş modern fabrika teknikleri aldı (özellikle demir- çelik ve tekstil sektöründe) 
(Lütge, F., 1966, s. 464). Bununla birlikte Alman devletlerinin bu dönemde yapılanmasındaki 
en önemli rol, demiryolu sisteminin kurulmasında yatmaktadır.  

Almanya’da tekstil sektörünün sanayileşmesi, Đngiltere’ye kıyasla oldukça yavaş 
ilerlemiştir. Demir – çelik sektörünün çok daha büyük bir önemi vardı ki bu sektör özellikle 
demiryolu inşaatı ve makine sektörü tarafından teşvik ediliyordu. Makine üretimindeki hızlı 
gelişim kendisini somut bir şekilde göstermektedir: Prusya’da 1846 yılında makine 
sanayisinde 7600 işçi çalışırken, bu rakam 1875 yılında 162.000’e çıkmıştır (Henning, F.W. 
1973, s. 89; Fischer W. 1993, s. 412).  

1840 yılındaki lokomotiflerin sadece 38’i yurt içinde üretilmiş ve 166 tanesi 
Đngiltere’den, 29 adedi ABD’den ve 12 adedi Belçika’dan ithal edilmişti. Kısa sürede 
gerçekleştirilen ağır sanayi hamlesiyle birlikte, 1854 yılından itibaren Almanya’ya lokomotif 
ithal edilmemeye başlanmıştır. Demiryolu ağının kurulması sadece demir – çelik sektörü için 
önemli değildi, bu yapılanma aynı zamanda ulaşım strüktürünü düzeltiyor ve ulaşım 
maliyetlerini aşağı çekiyordu (Henning, F. W., 1973, s. 155;  Kindleberger, C. P., 1996).  

Đthal ikamesi ise August Borsig tarafından yürürlüğe konmuş ve takip edilmiştir. Peter 
Beuth tarafından desteklenen Borsig, Đngiliz rakipleri Alman pazarından atmayı başarmış ve 
işletmesini Almanya içi egemen kılmayı başarmıştır (Lütge, F., 1966, s. 492). 1848-1854 
arasında Almanya’da işletmeye alınan lokomotiflerin 335’i Borsig tarafından üretilmiş, 65’i 
diğer Alman işletmeler tarafından üretilmiş ve sadece 37’si yurt dışından ithal edilmiştir ki, 
bu Borsig şirketlerinin açık egemenliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dönemin 
demiryolları karayollarından farklı olarak daha ziyade özel sektör tarafından finanse edilmiştir 
(Fischer, W., 1976, s. 295). 

19. yüzyılın ortasına kadar Alman gümrük birliğinin ticaret politikası, ölçülü korumacı 
olarak tanımlanabilir. Gerçi 1818 yılında uygulanmaya başlanan Prusya gümrük kanununun 
düşük gümrük oranları devralınmıştır, ama bunlar güney Alman ve Ren bölgesi 
yatırımcılarının baskısı sonucu kısmen yükseltilmiştir. Çünkü gümrük vergisi değer göre 
tespit edilmiyor ve bunun yerine ağırlık veya miktar gibi ölçüler esas alınıyordu.    

Özellikle Đngiliz tehdidi altında inleyen güney Alman ve Ren bölgesi pamuk 
endüstrisi, metal sektörü ve işlenmiş mamul üreticileri gümrük duvarlarının yükseltilmesinden 
yana tavır sergiledi. Prusya ve Sakson devletlerse buna karşın liberal bir ticaret politikası 
savunuyorlardı, çünkü bu şekilde hammadde ve ara maddelerin ucuzlamasını umuyorlardı 
(Kindleberger, C. P., s. 196). 
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Prusya’nın liberal duruşunun bir diğer nedeniyse, Avusturya’nın gümrük birliğine 
alınma talebiydi. Alman gümrük birliği içerisindeki önder rolünü kaybetmek istemeyen 
Prusya, korunmaya muhtaç pek çok sektörü bulunan Avusturya’yı bu birlikten uzak tutmak 
istiyordu. Korumacılar ve serbest ticaretçiler arasındaki bu mücadele entelektüel düzeyde bir 
yanda Fiedrich List (ve onun yolunu takip edenler) ve diğer yanda Prusya’ya yerleşmiş bir 
Đngiliz olan John Prince Smith tarafından sürdürülmüştü (Henderson, W. O., 1972, s. 167-
178).  

Alman dış ticaret politikası 50’li ve 60’lı yıllarda genel kalkınma eğilimli ve gümrük 
vergilerinden arınmış serbest ticaret anlayışıyla geçirdi. Genç şirketlerin gümrük duvarı 
talebine işler iyi gittiği için pek fazla kulak asılmıyordu (Lambi, Đ. N., 1963, s.3.).  Đngiliz 
“Corn Laws-mısır kanunları” uygulamasının sonlanmasıyla birlikte 1846 yılında Avrupa’da 
gümrük indirimi aşamasına geçildi ve Avrupa devletleri kendi aralarında ticaret antlaşmaları 
yapma yoluna gitmeye başladı. Böylece 40‘lı yıllarda yükseltilen gümrükler tekrar indirilmiş 
oldu ki Prusya’nın oranları 1818’in altına dahi indi (Lambi, Đ. N., 1963, s.1-7). 

Almanya liberal bir gümrük politikası izlemesine rağmen, pek çok farklı şekilde 
sanayiyi desteklemeye devam ediyordu. Gerçi özel şirketlerin sübvanse edilmesi 
uygulamasına zamanla son verildi, ama devletler bunun yerine sanayiyi desteklemek için bir 
dizi kuruluş oluşturdu veya tedbir aldı. Öncü şirketlerse devlet tarafından desteklenmeye 
devam edildi ki bu desteklerin arasında kredi temini, faiz garantisi, makine temini, yabancı 
uzman işgücü temini v.s.vardı (Fischer, W., 1976, s. 294).  

 

1.2. Almanya’nın Sanayi Devleti Olması 

Đmparatorluğun kurulmasıyla birinci dünya savaşı arasındaki dönem, belirgin bir 
şekilde sanayinin serpilmesiyle geçmiştir. Bu dönemde liberal ticaret politikasından 
uzaklaşılmış ve korumacı politika benimsenmiştir. 19. Yüzyılın sonuna doğruysa yoğunlaşma 
süreci yaşanmıştır ki bu yatay-dikey bağımsız şirketlerin birleşmesine ve tekel oluşumuna yol 
açmıştır. Bu dönemde ağır endüstri ve makine sanayinin yanında kimya, optik, elektronik gibi 
sektörler gelişme göstermiştir. Demir yolları uzunluğu ise 1873-1913 arasında 21.200 km’den 
637.000 km’ye yükselmiştir ve bu dönemde gerçekleştirilen devletleştirme faaliyetleri 
sonunda demir yollarının büyük bir bölümü kamunun eline geçmişti (Lütge, F., 1966, s. 510).  
1870’lerden sonra pek çok Avrupa ülkesi tekrardan gümrük duvarları ikame etmeye 
başlamıştır. Bismarck yönetiminde Alman imparatorluğu da bu tandansa uyarak 1879 yılında 
gümrük duvarlarını yükseltmiştir. Bununla birlikte korumacılar ve serbest ticaretçiler arasında 
yıllar sürecek bir tartışma fitillenmiştir. Tarım sektörü ve memuriyetten gelen serbest 
ticaretçiler 1877 yılına kadar etkili olmuş ve gümrük duvarlarının biraz daha düşmesini 
sağlamışlardı. Özellikle demir-çelik endüstrisinden gelen korumacıların durumu, sanayinin 
zora girmesi ve ilk işten çıkarmaların başlamasıyla değişti. Bu dönemde tekstil, kağıt ve 
kimya gibi sektörlerde korumacıları desteklemeye başlamıştı (Henderson, W. O., 1975, s. 
212). 

Tarım sektöründe yaşanan gelişmelerse belirleyici rol oynadı. Çünkü artık ABD ve 
Rusya faktörü devreye girmişti. Demir yolları sayesinde bu iki dev ülke ürünlerini artık 
kolaylıkla dünya pazarlarına ulaştırabiliyordu. 1879’te gümrük duvarları neredeyse bütün 
sektörler için yükseltildi. Hatta 1873’ten itibaren gümrüksüz ithal edilen ham demirin tonuna 
10 mark vergi kondu ki bu o dönem için yaklaşık %20’lik bir fiyat artışı anlamına geliyordu. 
Diğer hammaddeler genellikle gümrüksüz ithal edilebilirken, işlenmiş demir ve tekstil 
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ürünleri gümrük oranları bundan bile yüksekti. Bunun ardındansa 1885-1887 yılları arasında 
tarım sektörü gümrük vergisi oranları önemli arttırıldı (Fechter, U., 1974, s. 70).  

Alman dış ticaret politikasındaki bir sonraki önemli değişiklik ise Bismarck’ın halefi 
olan Caprivi tarafından 1871 yılında gerçekleştirilmi ştir: Caprivi endüstriyel gümrük 
duvarlarını korurken neredeyse bütün tarım sektörünün oranlarını aşağı indirdi. Bunun 
nedeniyse büyümüş olan Alman endüstrisinin, artık yabancı pazarlara daha bağımlı hale 
gelmiş olmasından ileri geliyordu. Bu dönemde yapılan ticaret anlaşmalarında, yabancı 
ülkelere sanayi ürünü satabilmek için bu ülkelerin tarım ürünlerine destek sağlandı (Fechter, 
U., 1974, s. 67-70). 

Caprivi bu politikasının bir neticesi olarak, sanayiyi ayakta tutmak için tarımı feda 
ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Korumacı politika 1. Dünya savaşı başlayana kadar 
devam etti ve tarım sektörü tekrardan daha fazla dikkate alındı. Askeri bir blokaj korkusu, 20. 
yüzyılda Alman ticaret politikasının askeri düşünceler üretmesine neden oldu (Fechter, U., 
1974, s. 71). Đmparatorluk kuruluşu ile 2. Dünya savaşı arasındaki dönemde koruma 
tedbirlerinin yanı sıra, bağımsız şirketlerin yoğunlaşma sürecine girdikleri ve tekellerin 
oluştuğu görülebilir. Bunun sonunda ortaya devasa şirketler çıktı. Örneğin 
Siemens&Schuckert ki bu şirket birinci dünya savaşından hemen önce 80000 kişi istihdam 
ediyordu. Alman yasalarına göre bütünüyle meşru olan kartel oluşumu özellikle 70’li 
yıllardan sonra hızlandı ve 1914 yılında bunların sayıları 1000’e ulaştı. Yüksek gümrük 
duvarları bu kartelleri yabancı baskısının olabildiğince koruyordu ve bunun sonunda iç 
piyasada fiyatları istedikleri gibi yükseltebiliyordu.    

Bu ise onlara uluslararası piyasalarda mallarını üretim maliyetlerinin altında satma 
olanağı sağlıyordu, çünkü kayıplarını iç piyasadan karşılıyorlardı. Dünya çapındaki 
gelişmeler Alman mallarının yüzyıl başında hızla ihraç olmasına yardımcı oluyordu. Hatta 
demir yolları bile yurt dışına giden ürünlerden, yurt dışından gelen ürünlere göre daha az 
ücret alıyordu (Cameron, R. E., 1991, s. 42).  

 

1.3. Koruma Tedbirlerinin Alman Geli şimine Etkisi 

Almanya’nın 1830 yılında Đngiltere ile yapmış olduğu ticarete bakılacak olursa 
Đngiltere’den daha ziyade hazır ürün ithal ettiği (kolonyal mallar hariç) ve buna karşın tarım 
ürünü ile hammadde sattığı görülebilir. Bu dönemde Alman sanayinin gelişmiş Đngiliz sanayi 
karşında bir varlık gösteremediği ortadadır. Dış ticaret bilançosu hazır ürünlerde Fransa’yla 
da negatifte ve tarım-hammadde de pozitif, yalnız buradaki makas daha düşüktür.  
Avusturya, Rusya/Polonya, ABD ve Latin Amerika için durum farklı. Almanya bu ülkelere 
hazır mamul satabiliyordu ve buna karşın hammadde, tarım ürünü, kolonyal ürün (pamuk, 
tütün v.s.) ithal ediyordu. Alman sanayi 1830’larda Đngilizlerin çok gerisindeydi, ama 
ürünlerini doğu Avrupa ve deniz aşırı ülkelere gönderebiliyordu. Ki esasında ( Bu da ) 
konusu ülkelerin düzeyinin daha da düşük olduğu anlamına geliyordu (Kutz, M., 1974, s. 252-
262). 19. yüzyıl boyunca Alman sanayisinin gelişimi strüktürel bir değişim yaşamış ve primer 
(basit) sektörler önem kaybetmeye başlamıştır, özellikle 1875 yılından sonra bu dönüşüm 
bütünüyle hızlanmıştır. Buna karşın yüksek sektörlerdeki istihdamın sürekli arttığı ve bu   
dönemde paylarının iki katına çıktığı gözlenir. Sanayide üretim 1873 yılından itibaren büyük 
bir süratle artmaya başlamıştır.   (Henning, F. W., 1973, s. 130). Almanya’nın 1860 yılında 
dünya sanayi üretimindeki payı Rusya ve Fransa’nın bile gerisindeyken, Đngiltere ile olan fark 
inanılmaz boyutlardaydı. Sonra gerçek sanayileşme aşamasına geçildi ve Almanya elli yıl 
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içerisinde dünya üretimindeki payını üçe katladı, en büyük Avrupa sanayisi olan Đngiltere’nin 
yerine geçti.   

Tablo 1. Ülkelerin dünya endüstriyel ürün üretimindeki payları 

 1830 1860 1880 1900 1913 

ALMANYA 3.5 4.9 8.5 13.2 14.8 

ĐNGĐLTERE 9.5 19.9 22.9 18.5 13.6 

RUSYA 5.6 7.0 7.6 8.8 8.2 

FRANSA 5.2 7.9 7.8 6.8 6.1 

AVUSTURYA/MACAR ĐSTAN 3.2 4.2 4.4 4.7 4.4 

ABD 2.4 7.2 14.7 23.6 32.0 

     Kaynak: Lütke, F,1966,518 

 

Başarılı Alman sanayileşmesi ile dış ticaret politikası arasındaki bağlantıya yönelik 
soruysa, farklı şekillerde cevaplandırılmıştır. Werner Sombart “Der Moderne Kapitalismus” 
isimli eserinde, gümrük politikasının Almanya’nın gelişimi için fazla önem addetmediğini 
ortaya koymuştur. Gustav Stolper ise aynı şekilde bu faktörün fazla etkili olmadığını ileri 
sürmüştür (Stolpert, G. 1940, s. 37). Friedrich Lütge ise “Deutschen Sozial – und 
Wirtschaftsgeschichte” isimli eserinde bu görüşlere karşı çıkmıştır. Lütge gümrük 
duvarlarının 1818 yılında makul durumdayken, 19. yüzyılın 70’li yıllarından itibaren hızla 
yükseltildiğini ifade etmiştir.  

Buna göre Alman sanayileşme  süreci politik destekle hayat bulmuş ve bir yandan aşırı 
güçlü Đngiliz rekabetinden korunmayı ve diğer yandan yabancı pazarların ele geçirilmesini 
hedeflemiştir: “Buna göre sürekli yükseltilen gümrük duvarları olmaksızın, Alman 
sanayileşme  süreci düşünülemez” (Lütge, F., 1966, s. 519).  

Friedrich Wilhelm Henning ve Wolfram Fischer ise yurt dışındaki gümrüklerle   
uygun seviyede bulunan Alman korumacı gümrükleri bağlamında, esasında Almanya’nın 
bugünkü anlamda bir “Gelişmekte Olan Ülke” olmadığını açıklıyorlar (Henning, F. W., 1973, 
s. 96). Her ne kadar Đngiltere’nin çok gerisinde olan Almanya, bununla birlikte Avrupa’nın 
diğer bölgelerinden daha geri durumda değildi. Bu durum Alman hazır mamul ihracatıyla 
ortaya konmaya çalışılmıştır: Almanya özellikle Đngiltere’den geriydi ve Belçika ile 
Fransa’dan da biraz gerideydi. Ama bu ümitsiz bir durumda olduğunu ve kalkınmak için 
bütün geçmişini silmesi gerektiği anlamına gelmez. Bu bağlamda Đngiltere ile olan 2-3 
nesillik farkı kapatmak için, daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu söylemek 
mümkündür” (Fischer, W., 1976, s. 291). 

Tarihsel perspektif itibarıyla çeşitli gelişim stratejilerini birbiriyle karşılaştıran Ha – 
Joon Chang, Alman sanayileşmesinde gümrük duvarlarının büyük rol oynamadığını 
belirtmiştir (Chang, H. J., 2002, s. 32). Zaten korumacı gümrükler ancak 19. yüzyılın sonunda 
ve 20. yüzyılın başında Alman sanayisini koruyacak kadar yeterince yüksekti. Tabi bu Alman 
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devletinin bundan önce sanayileşme konusunda bir rol oynamadığı anlamına gelmez.  Evet, 
Alman devleti destek olmuştur, ama bunun için farklı vasıtalar kullanmıştır.  

 

2. JAPONYA’NIN EKONOM ĐK GEL ĐŞĐMĐ  

2.1. Đkinci Dünya Savaşına Kadar Devam Eden Birinci Sanayileşme Aşaması  

Japon mucizesi sanılanın aksine II. Dünya Savaşı sonrası yaratılmış olmayıp, temelleri 
çok daha önceki yıllara 18. ve 19. yüzyıllara kadar giden uzun bir sürecin belirli bir 
sonucudur denilebilir. Gerçekten de, Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası sergilediği 
başarılar, 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleştirdiği atılımların, konulan temel taşların üzerine 
çıkılmıştır. Bu akımlar, 1540-1856 Edo ve 1868 –1914 Meiji dönemlerinde 
gerçekleştirilmi ştir. 250 yıl kadar süren Edo Dönemi boyunca Japonya neredeyse tümüyle dış 
dünyaya kapalı kalmıştır. Bu süre içinde ülkeye yabancıların girişi ve Japonlar’ın ülke dışına 
çıkışı yasaklanmış ve ticari ilişkiler sadece Nagasaki şehrinde bulunan Deşima adlı iskeleden 
yürütülmüştür. Ancak gene bu dönemde, Avrupa’daki gelişmeler, özellikle bilim-teknik 
alanındaki buluşlar, o ülkelere yollanan özel heyetler ya da yetişmiş elemanlar aracılığıyla 
yakından izlenmiş, önemli olanlar aktarılabilmiştir. Edo döneminin kapalılığı tek yönlüdür. 
Bilgi akımı, yeni buluşların aktarımı işlemi durmamış, devam etmiştir. Gene bu dönemde 
daha önceki yüzyıllarda Kore yoluyla Çin’den aktarılan birçok kültür, teknik ve buluş 
tümüyle özümsenip yerleştirilmi ş ve güçlü bir sanayileşmenin alt yapısı bu uzun kapalılık 
döneminde sağlam bir şekilde atılmıştır. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlatıp 
bugüne dek süren kalkınma çabaları değerlendirilirken bu nokta göz ardı edilmemelidir. 

Japonya, tarihinde (II. Dünya Savaşı sonrası dönem, 1946-1952 hariç) yabancı işgale 
uğramamıştır. Bunun sonucu olarak da etnik ve kültür bakımından homojen bir yapı 
geliştirilebilmiştir. Özellikle Edo Dönemi, ülkede Japon olma bilincinin iyice yerleşip 
güçlendiği bir dönemdir. 

Bu uzun kapalılık döneminin ardından 1850’li yıllarla birlikte Batılı devletlerin 
Japonya’yı, dış ili şkilere (özellikle ticari) açmak için yoğun baskılar yaptığı    görülmektedir.   
Gelişen uluslararası deniz ticareti, buharlı gemiler için su ve kömür alınacak liman 
gereksinimi ve Çin üzerinde kızışan Đngiliz – Rus ve ABD rekabeti, sonunda Japonya’yı da 
zorlamaya başlamış ve ülke istemese de Batılılarla ticari ilişkilere zorlanmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkeler, Japon yöneticileri ile peş peşe bazı ticari 
antlaşmalar imzalayıp ticari ve hukuki birtakım ayrıcalıklar kazanmışlardır.  Bu antlaşmalara 
Japonlar, Fubyodo Joyaku (Eşit Olmayan Antlaşmalar) derler. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ardından Đngiltere ve Rusya ile benzer antlaşmalar imzalanır.   

Japon sanayileşmesinin bir diğer özelliği geçmiş ile bugünün ve geleceğin birlikte 
korunarak geliştirilmesidir. Diğer bir deyişle, yeni bir kurum, değer ya da teknik dışarıdan 
alınırken, o zamana kadar kullanılan var olan kurum tümüyle dışlanıp unutulmamaktadır. 
Yapılan şey, eski kurumun yeni ile birleştirilip geliştirilerek bir süreç içinde yenileştirilmesi 
ve yaşatılmasıdır. Örneğin; Japon insanının ev yaşamı dün olduğu gibi bugün de yerde geçer. 
Yerde oturur; yerde okur, çalışır ve gene yerde yatar. Ancak, bu yer yaşamına bugün 
teknolojinin sağladığı tüm kolaylıklar monte edilmiştir. Örneğin; mangal ile ısıtılan ve 
bizdeki (Türk kültüründeki) tandıra çok benzeyen kotatsu, bugün elektrikle 
ısıtılmaktadır.     
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  Japonya ancak antlaşmaların 1911 yılında sonlamasıyla birlikte ticaret politikasında 
tam otonomiye kavuşmuştur. Bununla birlikte zayıf gümrük duvarları olmasına rağmen, 
Japon piyasası çok sayıdaki yabancı malın istilasına uğramadı ki bunun en büyük nedeni 
Japonların tüketim alışkanlığından ileri gelmekteydi. Batılı tüketim alışkanlıklarını 
benimseyen küçük bir elitin dışında, batılı ürünlere yönelik arz çok sınırlı kalmıştır (Hunter, J. 
1998, s. 86).  

Meji restorasyon döneminin başlamasıyla birlikte ekonomik gelişim süreci devreye 
girmiştir ve devlet burada özellikle modern bir alt yapı oluşturma çabalarına odaklanmıştır. 
Yol – demiryolu – kanal yapımı, posta – telgraf sistemi oluşturulması daha ziyade devlet veya 
devlet destekli özel sektör tarafından gerçekleştirilmi ştir. Japon devletinin bu reform 
dönemindeki sloganları ‘zengin millet-güçlü asker ve sanayiyi geliştir, şirketleri destekle’ idi. 
Japonya’nın 40 yıl süren bu ilk kalkınma ve batıyı yakalama döneminde ekonomik ve sosyal 
dönüşüm gerçekleşmiştir. Japonya’da Almanya gibi ‘geç kalkınan ülkeler’ kavramına temel 
olmuştur. Japonya sanayi politikasının temeli kabul edebileceğimiz ‘sektör seçimi’ 
stratejisinin kökenleri de,  Meiji dönemine dayanmaktadır. Japonya’da sanayileşme sürecinin 
öncüsü sayılan tekstil sektöründeki politikalar, buna iyi bir örnektir. Japonya’da sanayinin 
öncüsü kabul edilen tekstil sektörünün gelişmesinde kamunun öncü ve doğrudan oynadığı rol 
tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Kamu yatırımlarının ve programlarının ortaya 
çıkardığı pozitif dışsallıklar, burada çok önemli rol oynamıştır. Kamu politikaları ve 
yatırımları, özel tekstil şirketlerinin ve bunlar için gerekli insan kaynaklarının oluşumunda 
etkili olmuştur. 

Bu dönemde kurulan eğitim bakanlığı ise kısa sürede batılı fikir ve tekniklere  uyumlu   
iyi işleyen bir eğitim sistemi tesis etmiştir. Hükümet bununla birlikte doğrudan ekonomiye de 
müdahil olmuştur. Burada kilit öneme sahip özel şirketler devlet tarafından sübvanse edilmiş 
veya devlet bizatihi kendi yabancı teknolojiyi yurt içine sokabilmek amacıyla model 
fabrikalar inşa etmiştir (Hunter, J. 1998, s. 104; Chang, H. J., 2002, s. 47).  

Teknik eğitim ise ya Japon öğrencilerin, işçilerin veya devlet memurlarının yurt 
dışında staj-eğitim görmeleriyle sağlanıyor, ya da yabancı işçi, öğretmen veya yatırımcılar 
ülkeye davet edilerek çözümlenmeye çalışılıyordu. Batıdan gelen uzmanların sayısı 1857 
yılında 527 ile rekor düzeye çıkmıştı ki bunun ardından iyi işleyen Japon eğitim sistemi 
sayesinde yerlerine yerli teknikerler idame edilmiştir (Đto, T. 1992, s. 32; Chang, H. J. 2002, s. 
47; Hunter, J. 1998, s. 106; Franks, P. 1992, s. 32). 

Japonya “Unequal treaties- eşit olmayan antlaşmaların” sona ermesiyle birlikte ticaret 
politikasını değiştirmiş ve gümrük duvarları koymuştur. Sanayi ürünlerine 1913 yılında 
uygulanan ortalama vergi oranı % 30’ları buluyordu ki bu Almanya ve Fransa’nın 
ilerisindeydi (Bairoch, P. 1993, s. 40). Japonya birinci dünya savaşından sonraysa lüks 
ürünler, endüstri maddeleri, tüketim maddeleri ve tarım ürünlerine gümrük vergilerini 
tekrardan yükseltti. Buna karşın 1926’dan itibaren hammadde ithalatı serbest bırakıldı.  

Japonya sadece bütün sektörlerde korumacı politika yürütmemişti. Aynı zamanda 
demir-çelik sektörü gibi anahtar alanları korumaya almıştı. Bununla birlikte diğer önemsiz 
sektörler fazla korunmadığı için, otuzlu yılların başında gümrük vergisi oranları %24 
civarındaydı (Hunter, J., 1995). 19. yüzyılda Japonya’da el işi gelişim gösterdi ve özellikle 
ipek – pamuk tekstili, seramik işi ve işlenmiş metal sektörleri Meiji restorasyon döneminden 
önce bile varlık göstermeye başladı. Sanayi üretimine geçiş ise ancak 70’li yıllarda ipek 
üretiminde bir dizi fabrikanın ortaya çıkmasıyla mümkün oldu. Aynı şekilde yüzyılın sonuna 
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doğru pamuklu tekstil ürünlerinde fabrikalar kurulmaya başlandı. Bunun yanı sıra çimento, 
kimya, cam, kâğıt, seramik ve bira üretimi, için fabrikalar kurulmaya başlandı, ama ağır 
sanayi henüz yoktu (Allen, G. C., 1996, s. 87). 

1. Dünya Savaşı çıktığında Japonya pek çok Asyalı ülkeden daha fazla sanayileşmişti,   
ama bununla birlikte batılı ülkeler o dönemde Japonya’yı hala tarım ülkesi olarak 
sınıflandırıyordu. Ülke modern ve etkili kurumları, yüksek teknik bilgisi sayesinde 1. Dünya 
savaşındaki batılı düşmanlarıyla girdiği çetrefilli durumu değerlendirmesini bildi. Dünyada 
ortaya çıkan endüstriyel boşluğu Japonya kapattı ve Asya piyasalarının büyük bir bölümüne 
hâkim oldu.  

Daha önce Avrupa ve ABD tarafından beslenen bu pazarlar, Japon sanayisinin tavan 
yapmasına neden oldu. Savaş yıllarında Japon fabrikaları % 70 ve ihracatı % 50 arttı ve ayrıca 
büyüme rakamı yıllık ortalama 4,8’i yakaladı (Allen, G. C., 1996, s. 87; Franks, 1992, s. 54). 
Savaş sonrası ortaya çıkan durgunluğa ve 1923 yılında meydana gelen şiddetli depreme 
rağmen, Japon sanayisi gelişimini sürdürmeye devam etti ve ülke otuzlu yıllarda tüketim 
maddeleri üretiminde önemli bir rol oynamaya başladı. Japonya’nın üretiminin büyük bir 
bölümünü o dönemde ipek- ve pamuk tekstilleri oluşturuyordu. 1929 yılında bu iki ürün, ülke 
ihracatının % 65’ini oluşturuyordu. Bu sektörler ancak otuzlu yıllarda önemini kaybetmeye 
başlamış ve kimya, çelik, makine sanayi başat olmaya başlamıştı. Bu sektörlerin oranı 1929-
1937 arasında % 25’ten % 43e yükselmiştir (Allen, G. C., 1996, s. 883). 

2. Dünya Savaşı’na geçen süre içerisinde Japonya dünyadaki sanayileşmiş   ülkelerin 
arasındaki yerini aldı ve büyük/ağır sanayi gerektiren ürünler üretmeye başladı (Allen, G. C., 
1996, s. 888). Devlet iki dünya savaşı arasındaki bu dönemde önemli bir rol oynadı. Gerçi 
gümrükler oldukça düşüktü, ama bu devletin “bırakınız yapsınlar” politikası güttüğü anlamına 
gelmemekteydi. Çünkü her türlü vasıtayı kullanarak ciddi anlamda müdahil oluyordu (Allen, 
G. C., 1996, s. 891). 

Bunun ilerisinde Zaibatsu denen kurum faaldi ki burada memur, politikacı ve 
işadamları arasında yakın bir işbirliği söz konusuydu. Zaibatsular 19. Yüzyılın sonundaki 
özelleştirmelerden ortaya çıkan büyük holdinglerdi. Bu devasa holdingler Japon devleti 
tarafından ayrıcalıklı muamele görüyordu ve buna karşılık devlete finansal destek sağlıyor ve 
ekonomi politikasını şekillendiriyorlardı (Hunter, J. E., 1998, 107). Hükümetle işletmeler 
arasındaki bu karşılıklı ili şkiler, yeni projelerin hayata geçirilmesinde de devam ediyordu: 
hükümet stratejik öneme sahip yeni yatırım yapmak istediği zamanlarda, bununla ilgili 
Zaibatsulara hem danışıyor hem de gerektiğinde mali destek sağlıyordu (Allen, G. C., 1996, s. 
892).  

 

2.2. Hızlı Büyüme ve Yeniden Yapılanma 

Japon ekonomisi 2. Dünya savaşından sonra çok zor bir konuma sürüklendi. Savaş 
milli servetin büyük bir bölümünü yok etmişti, özel hanelerin % 20’sinden fazlası ve milli 
üretim sermayesinin üçte biri kaybedilmişti.1948 yılında kişi başına düşen gayrı safi milli 
hâsıla sadece 380 dolardı. Amerikan işgal kuvvetleri ise 1945 yılından itibaren hem ülkeyi 
yeniden yapılandırmayı hem de askersizleştirerek demokratikleştirmeyi hedeflemişti. Ama 
bununla birlikte Japon militarizmin yeniden uyanacağı endişesi içerisinde, Japon 
ekonomisinin fazla kuvvetlenmesinin önüne geçilecekti (Đchimura, S., 1998, s. 2-4; 
Kindleberger, C. P., 1996, s. 194). Amerika’nın uyguladığı Japonya politikası Kore savaşının 
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çıkması ve Çin’de komünistlerin iş başına gelmesiyle birlikte değişti. Doğu Asya’nın politik 
ve ekonomik istikrarı sağlamak için, Çin komünizmini dengelemek ve Kore’deki askeri 
birlikleri lojistik ikmalini sağlamak için, Japonya’nın ekonomik kalkınması teşvik edildi. Ülke 
“batı tipi demokrasiyle uzak doğu arasında bir köprübaşı rolü” üstlenmeliydi (Koniya, R. ve 
Đtoh , M., 1988, s. 179). 1952 yılındaki barış antlaşmasıyla birlikte Amerikan işgali sona erdi 
ve Japonya ekonomik-politik bağımsızlığına kavuştu (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 179).  

50’li ve 60’lı yıllardaki Japon kalkınması, yüksek büyüme rakamları yakaladı ve 
ekonomi iş gücü yoğun sektörlerden sermaye yoğun ağır sanayiye geçiş yaptı. Đkinci Dünya 
Savaşı Japon ekonomisini kuvvetli şekilde tahrip etmişti ve bağımsızlığını kazandığı dönemde 
halen zayıf konumdaydı (Koniya, R. ve Đtoh, M., 1988, s. 175).  

Japonya yirmi yıl sonra “sofistike teknoloji kullanan yüksek sanayileşmiş ” bir ülkeye 
dönüştü. Savaş sonrası dönemde gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla yakalanan hızlı 
büyüme, birkaç rakam ışığında daha iyi anlaşılabilir. 1955-1971 arası Japon gayrı safi yurt içi 
hâsıla oranı % 10’dan fazla büyüdü ve komünist olmayan ülkeler arasında ikinci sıraya 
yerleşti. Ülkenin ihracatı on kat arttı ve ortalama ücretler 3,5’luk bir faktör artışı gösterdi. 
Ham çelik üretimi 9.5 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi ve en büyük 20 fırının 13’ü 
Japonya’daydı (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 188). 

Japon dış ticaret politikası bu dönemde iki önemli noktaya ağırlık veriyordu. Bunun 
ilki sübvansiyonla yürütülen ihracat teşvikiydi.  Burada kredi sağlanıyor ve vergi indirimine 
gidiliyordu ki bunun yanında yurt içinde üretilmesi muhtemel tüketim maddelerine ithalat 
sınırlaması getirilmişti. Japon dış ticaret politikasının diğer önemli hamlesiyse, Avrupa ve 
ABD modelinde modern endüstri kurumlarını geliştirmesi olmuştur (Koniya, R. ve Đtoh , M., 
1988, s. 176).  

Bu noktada sadece ve sadece gelişmiş ülkelerde yer edinmiş olan sanayi kolları 
desteklenmiştir ki bunun sonucunda bu endüstrilerin Japonya’da da başarılı olacakları 
düşünülmüştü. Japon sanayisinin  tekstil ağırlıklı i şgücü yoğun hafif endüstrisinden, sermaye 
yoğun ağır endüstriye ve bununla birlikte gemi yapımı, otomobil ve makine yapımına 
geçmesiyse bu Koruma Stratejileriyle gerçekleşti (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 177).  

Đkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya için mutlak anlamda gerekli olmayan 
malların ithalatı, belirli bir kota sistemi aracılığıyla kuvvetli şekilde sınırlanmıştı ve Japon 
şirketlere rekabet yaratacak olan yabancı şirketlere yatırım yapma izni verilmemişti. Hükümet 
diğer yanda ihracatı arttırmak için bir program uyguluyordu ki bu program ihraç sigortası, 
vergi muafiyeti ve uluslar arası pazarlama sistemi gibi enstrümanlardan meydana geliyordu. 
Hükümet yurt dışında piyasa araştırmaları yapıyor ve ürün-üretim teknikleri konusunda 
bilgilenme topluyordu. Ayrıca aktif bir şekilde Japon ürünlerini yurt dışında tanıtıyordu. Genç 
Japon işletmeleri korumak içinse, bunları sübvanse ediyor, vergi muafiyeti sağlıyor ve uygun 
koşullarda borçlandırıyordu. Bu enstrümanların büyük bölümü ünlü “uluslararası ticaret ve 
endüstri bakanlığı” tarafından koordine ediliyordu (Kohama, H., 1990 s.14). 

 Japonya sistemini 1961 yılında revize etti ve kota sisteminden gümrük duvarları 
uygulamasına geçti. Kuvvetli bir büyüme vaat eden sektörlerde (makine veya bilgisayar 
endüstrisi gibi) gümrük vergileri yüksekti, ama diğer sektörlerdeyse oldukça düşüktü. Ryutaro 
Komiya ve Motashige Đtoh gümrük duvarlarının tespiti konusunda aşağıdaki prensipleri esas 
almıştır: 1. Đşlenmemiş basit mallar için oran düşük tutuldu. 2. Tüketim maddelerine yönelik 
gümrük vergileri daha ziyade yüksekti, ama ara ürünler için düşüktü. 3. Japonya’da 
üretilemeyen mallar için düşük, Japon mallarına içeride rekabet yaratabilecek ürünler için 
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yüksek gümrük duvarları uygulandı. 4. Yüksek bir büyüme potansiyeli gösteren ve özellikle 
yeni kurulmuş olan sektörler için yüksek gümrük vergileri uygulaması. 5. Hammadde ve 
uluslararası alanda rekabet kabiliyetine sahip Japon malların alanlarına yapılacak ithalatlar 
için düşük gümrük vergileri. 6. Gelecek beklentisi olmayan durağan sektör için gümrük 
vergileriyse, üretim faktörlerinin diğer alanlara kaydırılmasını kolaylaştıracak şekilde 
düzenlenmesi. 7. Lüks ürünler için yüksek vergi, zorunlu ithalatlar-sağlık/eğitim sektörü 
malları için düşük vergi uygulaması (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 183). 

 Japonya korumacı bir ticaret politikası uygularken, yurt dışından oranları 
düşürmesine yönelik baskı gelmeye başladı. Japonya dünya toplumundaki yerini muhafaza 
etmek ve yabancı ülkelerdeki piyasalarını korumak için zorunlu olarak liberalleşmek 
durumunda kaldı. Japonya bunun için 1955 yılında GATT (Generel Agreement of Tariffs and 
Trade” örgütüne formel anlamda dahil oldu, ama birçok önemli üye ülke tarafından 
“piyasalarının Japon mallarıyla dolma endişesi” nedeniyle dikkate alınmadı. Japonya ancak 
60’lı yıllarda ticari kısıtlamaların kaldırılması ve ihracat teşvik tedbirlerinin azaltılmasından 
sonra GATT’a tam üye olabildi (Kindleberger, C. P., 1996, s. 196). Japonya aynı zaman ĐMF 
ve OECD üyesi de oldu. Bu organizasyonlara üye olmakla birlikte ticaret politikasında 
liberalleşmeye gitmek zorunda kaldı. Yurt dışına verilmiş olan bu tavizler, ihracat yönelimli 
Japon ekonomisi için gerekliydi (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 185). Charles Kinderberger 
ise bu liberalleşmenin oldukça zayıf gerçekleştiğini ve sadece bazı alanları kapsadığını 
belirtiyor.  
 

2.3. Ticari Đlişkilerinin Liberalle şmesi 

20. yüzyılın başında Japonya’nın yüksek büyüme hızı biraz düşse bile, diğer ülkelerle 
kıyaslandığında hala yüksekti. Japonya 1953 yılı birinci petrol krizinin yaşandığı 1973 yılına 
kadar çok hızlı ve ihracata dayalı bir büyüme dönemi yaşadı. Japonya diğer ülkelere kıyasla 
her iki petrol krizinden sonra çabuk toparlandı. Ülke nihayetinde lider sanayileşmiş ülkeler 
arasına girdi ve ileri teknoloji alanında çok başarılı oldu. Meiji dönemi ile başlayan 
sanayileşme sürecinin temel amacı, askeri gücün geliştirmesine zemin hazırlamakken ikinci 
dünya savaşı sonrası sanayileşme sürecinin temel amacı refahın artırılması oldu. Bu dönemde, 
Japon hükümetleri yeni bir sanayileşme sürecini yürüttüler. Bu süreçte ticaret, finans ve 
sanayi politikaları el ele yürüdü. Bu süreç sonunda, ihracattaki büyüme hızları ithalatı aştı. 
Böylece dış ticaret fazlası verme hedefine ulaşılmış olundu. Burada önemli olansa, 
Japonya’nın dünya ticaretindeki payının giderek yükselmesidir, ama bu gerçekleşirken ülke 
giderek dış talebe bağımlı hale geldi ki bu Japon dış ticaret politikası üzerinde bir liberalleşme 
baskısı oluşturdu (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 190). 

70’li yıllarda Japonya’nın önceliği sermaye yoğun ağır sanayi olmaktan çıktı ve 
araştırma yoğun ileri teknoloji ürünlerine kaydı. Teknolojinin belirleyici bir rol oynadığı 
otomobil üretimi ve elektrikli makineler üretimi önem kazandı ve işgücü yoğun tekstil 
sektörüyle ağır endüstrinin sağladığı ara ürünler (demir-çelik gibi) önemini yitirdi (Kohama, 
H., 1990, s.10). 

Japonya 1969 ile 1972 yılları arasında pek çok ticari kısıtlamayı kaldırdı ve bunun 
sonucunda GATT standartlarına uygun olmayan kısıtlama sayısı 122’den 33’e düştü. Aynı 
şekilde GATT’a aykırı olan gümrük duvarları da yavaş yavaş ortadan kaldırıldı. Örneğin 
işlenmiş tarım ürünü ve sanayi mallarındaki indirim oranı yaklaşık %20’dir. Gümrük 
duvarlarının 70’li yıllarda indirilmesinde özellikle GATT yönetimindeki Tokyo  -Toplantıları 
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önemli bir rol oynamıştır. Bu toplantıların nihayetinde endüstriyel ürünlere yönelik gümrük 
vergisi %33 oranında indirilmiş ve tarım ürünleri gümrük duvarları da aşağı çekilmiştir. 
Bunun yanında tarife dışındaki ticari kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalar yapıldı 
(örneğin anti damping yasaları, sübvansiyonlar v.s.). Tokyo-toplantılarının sonunda Japonya 
hemen 125 kalem üründe gümrük vergisi indirimine gitti (otomobil, bilgisayar dahil) 
(Đnstitude of Economic Research, 1997, s. 199). 

Japonya bundan sonrada gümrük vergilerini düşürmeye devam etti ve bunun 
sonucunda gümrük vergileri diğer gelişmiş ülkelerin vergilerinden daha düşük bir seviyeye 
indi (Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 204). Gümrük vergilerinin indirilmesinin nedeni, Japon 
ekonomisinin değişen konumundan ve uluslar arası piyasalardaki durumdan ileri geliyordu 
(Koniya, R. ve Đtoh , M., 1988, s. 206).  

Japon endüstri mallarının dünya piyasalarında rekabet kabiliyeti kazanmış olmaları 
gerçeği ve hatta bunların kısmen fiyat-kalite bazında batılı ülkelerin ürünlerinin önüne 
geçmesi, Japon ürünlerine yönelik savunma mekanizmalarının yükseltilmesine neden oldu. 
Japonya ise dış talebe bağımlı olduğu için, genel anlamda uluslararası ticari engellerin ortadan 
kaldırılması konusunda faal olmak zorunda kaldı. Ayrıca ticari kısıtlamaların kaldırılması 
Japonya’nın çıkarınaydı, çünkü malları uluslararası rekabete dayanıyordu ve bu yüzden 
endişe edecek bir gerekçesi yoktu. (Đfo Đnstitude for Economic Research, 1997). 

Japon ticaret politikası rotasını Serbest Ticaret yönüne çevirmişti. Bu politika daha 
sonraki yıllarda da takip edildi ve 1993 yılında Uruguay’da düzenlenen GATT toplantılarında, 
ülkenin çok düşük giriş kısıtlamaları uyguladığı ortaya çıktı. Buna rağmen Japonya hala 
korumacılık yapmakla suçlanır. Bunun nedeniyse gayrı resmi tarife dışı ticaret 
kısıtlamalarında yatmaktadır, örneğin gizli antlaşmalar veya pratik uygulamalarda olduğu 
gibi.  Yalnız eşyanın tabiatı gereği bu türden kısıtlamaları ortaya çıkartmak oldukça zordur.  

 

2.4. Koruma Tedbirlerinin Japon Ekonomisine Etkisi 

Meiji restorasyonundan 2. Dünya Savaşı’na kadar gerçekleşen Japon milli ekonomisi 
içerisindeki strüktürel değişimler, özellikle dış ticaret strüktürü incelendiğinde ülkenin ilk 
dönemde geri kalmış bir ülke olduğunu ortaya koyacaktır. Đthal edilen ürünlerin % 92’si 
sanayi ürünleriydi ve ihraç edilen ürünlerin yarısı basit nitelikteydi. Đhraç edilen malların 
büyük bölümünü, sanayi öncesi formlarda hazırlanmış olan tekstil ürünleri oluşturuyordu ki 
bunlar gerçek anlamda sadece düşük fiyatları nedeniyle uluslararası rekabette yerini 
alabiliyordu. Sanayileşmeyle birlikte Japon ihracatının strüktürü değişmeye başladı.  

Basit ürünlerin oranı kuvvetlice düştü ve bunun yerini hafif sanayi ürünleri aldı. 20. 
Yüzyılın otuzlu yıllarında hafif endüstri önem kaybetmiş ve ağır sanayi ihraç faktörü olarak 
ortaya çıkmıştır. Đthalatta ise basit ürünler artış göstermiş ve hazır mamuller ithalatı hızla 
azalmış. Ağır sanayi ürünleri ithalatı 1. Dünya Savaşı’na kadar sürekli artış göstermiş, fakat 
savaştan sonra süratle düşmüş. Sonuç itibarıyla dış ticaret strüktürü, tüketim maddeleri 
alanında sanayileşmenin 20. yüzyılın başında gerçekleştirildi ğini ve Japonya’nın bu alanda 
uluslararası alanda rekabet gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Ülke 30’lu yıllarda ağır 
sanayi ürünleri ihraç etmeye başlamıştı ki bu ülkenin ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiği 
anlamına geliyordu. Meji restorasyonu döneminden 2. Dünya Savaşı’na değin geçen 
dönemde, ülkenin ekonomik büyümesi yıllık yaklaşık % 3’ler mertebesinin biraz üzerindeydi 
(Hunter, J. E., 1998, s. 78). 
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Bu gelişim seyri savaş yüzünden bozuldu ve Japon ekonomisi kuvvetli bir gerileme 
yaşadı. Bununla birlikte ülke kendisini süratle toparladı ve 50’li ve 60’lı yıllarda kuvvetli bir 
büyüme trendi yakaladı. Japonya’nın 1950’den 1970’li yılların başına kadar uzanan hızlı 
büyüme döneminin ana sonuçlarından bir tanesi, Japon ürünlerinin ABD ve Avrupa 
pazarlarındaki payının hızla yükselmesi oldu. Dolayısıyla, Japon firmaları uluslararası 
rakiplerine göre daha rekabetçi olduklarını göstermiş oldular. 

Bu durum batıda, Japon kalkınmasının sadece sanayi politikaları ve özel sektörün 
dinamizmi ile açıklanamayacağı, özgün bir Japon yönetim tarzının olduğu ve bu tarzın Japon 
kalkınmasında rol oynadığı kanısını ortaya çıkardığı düşünülebilir. Bunun olası sebebi, 
Japonya’da araştırmacılarla birlikte bizzat pratisyenlerin geliştirdiği (sürekli iyileştirme), 
uzlaşma, hayat boyu istihdam gibi yönetim ilkelerinin şirketlerin rekabet gücünü artırdığı 
yönünde oluşan inançtır.   

Japonya’nın kişi başına düşen gayrı safi milli hâsılası 1957 yılında, Almanya’nın üçte 
biri, Đngiltere’nin dörtte biri ve ABD’nin sadece 8’te biri kadardı. Yetmişli yılların başında 
Japonya ilk olarak Đngiltere’yi geçti ve seksenlerin ortasında Almanya’nın rakamlarına ulaştı. 
Japonya bunun sonunda tam anlamıyla lider ekonomi ülkeleri kervanına katıldı (Đfo Đnstitude 
for Economic Research, 1997). 

Japonya’nın hızlı ekonomik gelişimin temelinde, üretim strüktüründe yapmış olduğu 
değişiklik yatmaktadır. Bu değişim ihracata kuvvetli şekilde bağımlı olan bu ülkenin, 
gerçekleştirmiş olduğu ithalat-ihracat kalemlerindeki değişikliklerden takip edilebilir. Gıda 
maddeleri ithalatının düşmesi trendi, 2. Dünya savaşından sonrada devam etmiştir. Tekstil 
ihracatıysa savaşın hemen ardından yine Japonya’nın önemli ihracat kalemlerinden birisi 
haline geldi. En fazla dikkat çekense makine sektöründeki hızlı gelişimdir ki bunun içerisinde 
teknolojik nitelikleri yüksek ürünlerin oranı çok büyüktür. Buna göre Japonya tekstil 
endüstrisinden sonra ağır sanayiye geçmiş ve son olarak teknolojik nitelikli ürün üretmeye 
yönelmiştir ki bütün bunlar 30 yıllık bir zaman zarfında gerçekleşmiştir.   Sanayi  gelişiminde   
devletin rolü herkes tarafından önemli ve etkin olarak sınıflandırılmıştır (Macpherson, W. J., 
1995, s. 81). 

Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kazandığı ekonomik başarılarsa, çoğu zaman 
koruma tedbirlerinin başarılı uygulamasıyla açıklanmıştır. Japonya’nın süratli gelişiminde 
belirleyici olan faktör, gelecek vaat eden sanayi alanların somut bir şekilde desteklenmesi 
olmuştur (Đto T., 1992, s. 301; Đfo Đnstitude for Economic Research, 1997; Beason R. ve 
Weinstein D. E. 1996, s. 294). 

 

3. ĐKĐ ÜLKEN ĐN GELĐŞĐMĐNĐN KARŞILA ŞTIRILMASI 

Bu noktada önce bu iki ülkenin ortak yönüne değinmek gerekir. Bu ülkeler zamanın 
başat ekonomik devlerine göre tarihsel gerekçelerden kaynaklanan olabildiğince geri kalmış 
bir ekonomik seviyeden, bir sanayi ülkesine dönüşmüştür. Her iki ülkede sanayi 
gelişimlerinin başında, daha gelişmiş ülkelerin şirketlerine karşı mücadele etmiştir.  Almanya 
özellikle Đngiltere’den gelen şirketlerle mücadele etti. Japonya ve güney Kore ise daha 
sonraları özellikle batı Avrupa ve ABD’den gelen rekabete karşı koymak zorunda kaldı.  

Đngiltere 19. yüzyılın ortalarında her yönüyle dünyanın önde gelen ekonomik gücüydü 
ki Almanya bu dönemde sanayi gelişimlerinin başındaydı. Aşağıdaki tablo büyük 
Britanya’nın endüstri sektöründeki büyük avantajını ortaya koyuyor. Almanya’da ise hala 
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tarım sektörü egemendi ve bu ülkelerde üretim sanayi öncesi şekillerde gerçekleşiyordu. 
Đngiliz sanayisi ise her iki ülkeyle mukayese kabul etmeyecek oranda gelişmişti. Bu yüzden 
Đngiltere için Almanya bu dönemde öncellikli olarak hammadde ve tarım ürünü kaynağı 
olarak hizmet ediyordu. Bu iki ülke hammadde ve tarım ürünü karşılığındaysa endüstriyel 
ürün satın alıyordu. Đngiltere, Almanya ve ABD’nin 1860 yılında dünya sanayi üretimindeki 
paylarını gösteren tablo: 

Dünya endüstriyel ürün üretimi 

Büyük Britanya: %19,9 

Almanya %4,9 

ABD % 7.2 (Bairoch, P., 1982, s. 296) 

Japonya tarihinde iki kez benzer bir duruma düşmüştür. Bunun ilki Meji restorasyonu 
dönemindedir. Ülke bu dönemde ilk kez batılı sanayileşmiş ülkelerle temasa geçmiştir. 
Đkincisi ise ikinci dünya savaşından sonradır, çünkü bu dönemde savaş öncesi kurulan Japon 
işletmelerin büyük bir bölümü yıkıma uğramıştır ki ülke belki sadece tüketim mallarında 
uluslararası alanda rekabet edebilecek konumdaydı.   

Söz konusu iki ülkenin incelenen zaman dilimindeki avantajlarıysa hammadde veya 
daha doğrusu tarım ürünlerine sahip olmalarında yatıyordu. Bununla birlikte iç ve dış telkinler 
doğrultusunda (ve hatta avantajlı maliyet teorisi doğrultusunda) bu alanlarda uzmanlaşmaya 
yönelmemişlerdir. Hayır, bunun yerine kendi sanayilerini kurmaya çalışmışlardır. 
Almanya’da demir yolları yapımı sonucu kısa sürede rekabete dayanıklı bir ağır sanayi ortaya 
çıkmış olsa da,   Japonya’da öncelikle tüketim malları sanayisi gelişmiştir. Fakat bu ülkeler 
söz konusu bu alanlarda avantajlı görünseler veya olsalar dahi, işgücü yoğun tüketim malları 
sanayisi konusunda uzmanlaşmaya gitmemişler ve ağır sanayinin gelişimini teşvik 
etmişlerdir. Bütün bu incelenen ülkelerde öncelik, var olan potansiyelinin kullanımına dönük 
olmaktan ziyade, gelişim potansiyelinin yükseltilmesine verilmiştir (Friedrich List 
mantığındaki üretken kuvvetler). Đşte bu üretken kuvvetlere, ilk olarak halkın eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi sonucu iyileştirme yapılmıştır.  

Göç veren ülke olan Almanya’daysa 19. yüzyılın başında gerçekleştirilen eğitim 
sistemindeki genel iyileştirme sonucunda ve özellikle teknik eğitim yapısının oluşturulması 
neticesinde, bilimsel gelişim büyük bir ivme kazanmıştır. Benzer çabaların Japonya da sarf 
edildiğini görebiliriz. Bu iki ülkede özellikle yurt dışı eğitim sonucu teknik bilgiye ulaşma ve 
bunu kullanabilme kabiliyetinin geliştirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Hatta Japonya’da 
devlet yabancı öğretmen, işçi ve yatırımcı çalıştırmaya başlamıştı. Burada amaç Japon 
halkının teknik kabiliyetini geliştirmek ve yatırımcılık becerisini arttırmaktı. Sonuç olarak 
ekonomik ve teknik anlamda daha gelişkin olan yurt dışından öğrenmenin önemli bir rol 
oynadığını söyleyebiliriz.  

Üretken kuvvetler aynı zamanda alt yapının geliştirilmesi sonucu (özellikle ulaşım 
alanında) teşvik edilmiştir. Sanayileşmenin şartlarından biri ucuz ve hızlı nakil olanaklarının 
sağlanmasıdır ki bunlar çoğu zaman devlet desteği sayesinde gerçekleşmiştir. Bu faktör 
Japonya’da göz ardı edilemeyecek mahiyetteydi, zira savaşların ardından alt yapılarını büyük 
oranda yenilemek zorunda kalmışlardır. Ayrıca bu noktada ekonomik ve siyasi kurumlarında 
büyük önemi vardır, çünkü bunlar mutlaka büyüme süreci olabildiğince destekleyecek 
biçimde kurgulanmalıdır.  
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Her iki ülkede sanayi işletmelerin yapılanması ve desteklenmesinin, zorunlu olarak 
devlet eliyle gerçekleştirilmesi gerektiğini kabul etmişti. Milli ekonomiye doğrudan 
müdahaleler Almanya, Japonya görülmüştür. Bu ülkelerde hükümet ile ekonomi arasında 
yakın bir ilişki vardı, sorumlu bakanlıklar şirketler üzerinde nüfuz sahibiydi. Örneğin 
Almanya’da 19. Yüzyılın ilk yarısında Prusya maliye bakanı, ilk fabrikaların kuruluşunda 
belirleyici bir rol oynamıştır. Aynı şekilde Japonya’da da devlet sanayi kuruluşların tesis 
edilmesini teşvik ediyordu.  

Bu ülkeler arasında farkı ortaya koyacak olursak eğer, o zaman devlet müdahalesinde 
kullanılan enstrümanların farklılığına değinmemiz gerekir.  Almanya’da gümrük politikası 
kalkınma üzerinde daha küçük bir rol oynamıştır. Burada 19. Yüzyılın 70’li yıllarına kadar 
korumacılarla – serbest ticaretçiler arasında bir mücadele yürütülmüş ve ancak bu tarihten 
sonra serbest ticaretçiler üstün gelmeyi başarmıştı. Yüzyılın sonunda doğruysa Almanya 
ithalat rejimini sıkılaştırmıştır ki bunun nedeni bir yanda iç politik güç kavgasında 
yatmaktaydı ve diğer yanda Alman ekonomisinin uluslararası yönelimi bu konuda etkili 
olmuştur. Alman ekonomisinin erken dönemde bile yabancı talebe bağımlı olduğu 
görülmektedir ki bunun neticesinde ekonomik politik tedbirleri alırken yurt dışına bağımlı 
olan sektörlerin durumunu dikkat almak zorundaydı. Bununla birlikte devlet sübvansiyon ve 
diğer destekleme seçenekleriyle yeni endüstrilerin kuruluşuna doğrudan müdahil oluyordu. 
Ülke ancak imparatorluğun kurulmasının ardından birinci dünya savaşı başlarken etkin bir 
gümrük koruma politikası oluşturmuştur, ama burada Alman şirketlerin uluslararası alandaki 
rekabet kabiliyetini destekleyen “yoğunlaşma süreçlerinin liberal yönetimi” aracılığıyla 
önemli bir katkı sağlanmıştır.  

Japonya ise “unequal treaties’in” bitimine değin yüksek gümrük duvarları olmadan 
endüstrisini desteklemek zorunda kalmıştır. Bu destek bir yandan modern bir ulaşım – ve 
iletişim sisteminin kurgulanmasıyla gerçekleşmiş ve diğer yandan eğitim sisteminin 
iyileştirmesini kapsamıştır. Ama Japon hükümeti bunun yanında seçilmiş özel şirketleri 
doğrudan sübvansiyon ve diğer yardımlarla desteklemiştir. Japonya ancak 1911 yılından 
sonra korumacı gümrük enstrümanını kullanabilmiştir ki bu gümrükler bundan sonraki 
dönemde önemli bir rol oynamıştır. Seçilmiş olan anahtar nitelikteki endüstriler bilinçli bir 
şekilde “koruma-yetiştirme gümrükleri” tarafından desteklenmiştir. Bu gümrük oranları pek 
yüksek görünmese bile, diğer desteklerin birleşimiyle birlikte dış rekabete karşı oldukça 
kapsamlı bir koruma duvarı oluşturulmuştu. Japonya’nın ikinci dünya savaşı sonrasındaki 
koruma stratejisi de yine bu birleşiminden meydana getirilmişti (ithalat kısıtlamaları ve yurt 
içi destek önlemleri). Đthalat kısıtlamaları ancak 70’li yıllarda yurt dışından gelen baskı 
sonucu ve şirketlerin artık dış rekabetten korkmamaları üzerine gevşetilmiştir. Her iki ülkenin 
kullanmış olduğu enstrümanlar kısmen farklı olmuş olsa bile, bu ülkelerde bilinçli bir şekilde 
sanayi sektörünü devlet tarafından desteklendiğini görebiliriz.  

Örneğin Japonya Almanya’dan farklı olarak desteklemeye başladıkları sektörlerde 
destekledikleri şirketleri bilinçli olarak seçmişlerdir. Almanya’daysa sanayinin gelişimi daha 
ziyade genel bir destek üzerinden gerçekleşmiştir. Uzun vadede uluslararası alanda rekabet 
edebilecek seçili şirketlerin bilinçli bir şekilde desteklenmesi ise, hükümetin önemli oranda 
muktedir olmasını ve gelişim ihtimallerini tam olarak analiz etmiş olmasını gerektirir.   

Koruma enstrümanlarının seçimi aynı zamanda bu ülkelerin yurt dışına olan 
bağımlılıklarıyla da orantılıydı. Almanya, Japonya dış pazarlara çok daha fazla bağımlıydı ve 
gümrük duvarı politikası uygulamalarını buna göre düzenlemek zorundaydı. Bu ülkeler bu 
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nedenden dolayı yurt içinde farklı destekleme önlemlerine sarılmak durumundaydı ve ithalat 
rejimlerini ancak belirli sektörler üzerinde diledikleri gibi şekillendirebiliyorlardı.  

Her iki ülkede rekabet olanağına sahip bir sanayi tesis ettikten sonra, söz konusu 
koruma tedbirlerini kısmen ortadan kaldırmıştır. Gerçi bu ülkelerin hepsinde korumacı 
gümrükleri devam ettirmeye yönelik iç baskı vardı, hatta bazı noktalarda koruma tedbirleri 
“yaşamsal önem” arz etmeye başlamıştı, ama ticaret politikasında genel anlamda serbest 
ticaret trendi hâkim olmuştu.   

Burada incelediğimiz tarihsel örnekler, “infant industry-bebek endüstri” tedbirlerinin 
uluslararası rekabet kabiliyetine sahip endüstri sektörünün oluşturulmasında başarılı 
olabileceğini ortaya koymuştur. Korumacı gümrükler duvarları burada bütünüyle dünya 
piyasalarından bir kopuş olarak görülmemelidir ve bunun yerine yerli ekonomin zamana 
dayalı bir öğrenme süreci olarak değerlendirilmelidir. Đşte bu bağlamda List’in üretken 
kuvvetler teorisi büyük önem taşımaktadır. Burada belirleyici olan, ekonominin uzun vadede 
üretiminin artmasıdır, kısa vadeli avantajların değerlendirilmesiyse fazla önem 
addetmemektedir. Kullanılan enstrümanların çeşitlili ği ise, başarılı bir sanayileşmenin pek 
çok yolunun olduğunu gösterir. Ayrıca tecrübeler bize koruma tedbirlerinin ancak aşırı 
kuvvetli dış ülkelere karşı zorunlu bir uygulama olduğunu ve asla sanayileşme için yeterli bir 
koruma sağlamadığını göstermektedir.  

 

SONUÇ 

Yukarıda ortaya koyduğumuz teorik ve tarihi gerçekler, koruma tedbirleri argümanın 
günümüz ekonomi politik tartışmalarında haksız yere ihmal edildiğini ortaya koymaktadır. 
Koruma tedbirleri teorileri güncel olarak egemen büyük gelişim farklılıklarını, 
sanayileşmenin önemli rolünü ve ekonomik kalkınmanın dinamiğini dikkate alıyor ve buradan 
yola çıkarak zamana uygun koruma tedbirlerini ortaya koyuyorlar. Almanya, Japonya 
örnekleri bize, Neo-klasik ekonomistlerin büyük bir bölümünün iddialarının aksi şekilde, 
başarılı bir gelişime yol açtıklarını ortaya koymuştur.  

Uluslararası ticaretin iki temel teorisinden bahsedersek; bunların birincisi uluslararası 
takası kaybedenin ve kazananın olduğu bir çatışma olarak gören Merkantilist-Keynesçi 
görüştür. Đkincisi ise bütün ülkelerin kendi çapında kar elde ettiğini savunan Klasik- 
Neoklasik görüştür. Koruma tedbirleri argümanıysa bu iki yaklaşım arasındaki bağlantı 
olarak görülebilir. Eğer ticaret güçlü, eşit haklara sahip ve içte istikrarlı ülkeler arasında 
gerçekleşirse, o zaman bu ticarete dâhil olan bütün ülkelerin ortaya çıkan refahtan kar 
ettiklerini tahmin etmek zor olmasa gerek.   

Uluslararası ticaret bu durumda refah arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar. Fakat 
eğer ticaret yapan ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar çok büyükse ve Ülkerlerin kendi 
içlerinde ekonomik problemler varsa (örneğin yüksek işsizlik gibi), o zaman ortaya çatışma 
çıkar. Gelişmiş sanayi ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerin üzerinden kar eder ki gelişmekte 
olan ülkeler uluslararası ticarette refah kaybı yaşar. Burada koruma tedbirleri argümanını 
kabul eden tarafların büyük bölümü, gerçekte serbest uluslararası ticarete karşı değiller ve 
sadece belirli durumlar için kısıtlamayı savunurlar. Bunlar serbest ticaret teorisini savunan 
klasik-neoklasik görüşe, eğer ticaret birbirine denk ülkeler arasında gerçekleşirse hak verirler. 
Yalnız bununla birlikte koruma tedbirlerini savunan teorisyenler, söz konusu denklemim 
farklı gelişmişlik seviyesinde olan ülkeler için uygulanamayacağını savunur. Đşte ülkeler 
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arasındaki bu farklılıklar neoklasik teoride neredeyse hiç dikkate alınmaz. Örneğin List bu 
bağlamda şu sözleri sarf etmiştir: “Koruma tedbirlerinin faydası konusuna gelince, bunların 
etkili olmasının tamamıyla o ülkenin koşullarına bağlı olduğunu söyleyebilirim.”       

Oysa bu farklılıkların teorilere dâhil edilmesinin gereği, batılı sanayileşmiş ülkeler ve 
bazı doğu Asya ülkelerini dünyanın kalanıyla kıyasladığımız zaman kendiliğinden görebiliriz. 
Zira günümüzde bu iki grup arasında devasa farklılıklar egemendir. Ülkeler arasındaki 
ekonomik farklılıklar giderilmediği sürece, uluslararası ticaretin çatışmalara gebe olacağını 
söylemek mümkündür.  

Đşte bu durumda ülkelerin olabildiğince pozitif bir dış ticaret bilançosu yakalamak için 
çatışmaya girmelerini varsayan Merkantilist-Keynesci görüş geçerlidir. Bu faktörler ayrıca 
yüksek düzeyli bir istihdam seviyesiyle bağlantılıdır. Ülkeler arasındaki bu çatışmalar, aynı 
zamanda istihdam üzerine yapılan çatışmalardır. Endüstri devletleri ile gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki serbest ticaret, üçüncü dünya ülkelerinin tarımsal ürün üretimi konusuna 
yoğunlaşmalarına yol açıyor. Endüstriyel ürünlerse (işgücü yoğun bazı istisnalar dışında) 
batılı endüstrileşmiş ülkelerde üretilir.  

Klasik-neoklasik teorinin temsilcileri tarafından pozitif olarak değerlendirilen bu 
uluslararası işbölümü, koruma tedbirleri savunucuları tarafından ülkeler arasındaki refah 
farkını arttırdığı gerekçesiyle ret edilir.1 Bunun nedeniyse sanayi sektörünün taşıdığı önemli 
rolde yatmaktadır, çünkü bu sektör ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmalarının bir ön 
şartını oluşturmaktadır.  Sadece sanayileşmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki üretken 
kuvvetler iyileştirilebilir. Ayrıca ancak sanayileşme sonucu ekonomik gelişimi sağlayan 
öğrenme süreci başlatılabilir. Hızlı teknik ilerlemeyi ve buna bağlı olarak gelişen sanayinin 
dinamiğini, ekonomik teoriye bütünleşmeye hizmet eden üretken kuvvetler teorisi esas 
itibarla koruma tedbirleri argümanının anahtarı konumundadır. Gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik-politik düşüncelerinin bazını bu üretken kuvvetlerin yapılanması ve geçici 
avantajlardan yararlanmama felsefesi yatmalıdır. Evet, uzun vadeli temel iyileştirmeler 
uğruna, kısa vadeli çıkarlardan vazgeçilmelidir. Üretken kuvvetlerin arttırılması için gerekli 
olan sanayileşme, yerli yatırımcıları daha gelişmiş olan yabancı rekabetten koruyan geçici 
tedbirlerle tesis edilebilir. Bu koruma tedbirleri daha önce gösterildiği üzere farklı formlara 
bürünebilir.  Bütün ülkelerde görünen ortak yön ise, bunların tarımsal üretime veya işgücü 
yoğun sanayi ürününe odaklanmamış olmamış olmalarıdır ki burada geçici bazı avantajlardan 
yararlanmaktan vazgeçmişlerdir. Bu şekilde yurt dışından kendilerini koruyarak bir eğitim 
sürecine girmişler ve bunun akabinde yüksek teknolojiye dayanan endüstrilerini kurmuşlardır.  

Sadece ülkeler arasındaki büyük ekonomik farklılıklar giderildiği zaman, bütün 
ülkelerin avantajlı olduğu ve “mukayeseli üstünlük-avantaj prensibine” dayalı bir uluslararası 
ticaret gerçekleşebilir. Koruma tedbirleri her derde deva ilaç olarak görülmemelidir, ama 
üretken kuvvetlerin tesisinde ve gelişmiş endüstri ülkeleriyle olan farkın kapanmasında 
yardımcı olabilirler. Zamana dayalı bu koruma bağlantısı,  bazı sektörlere kendini geliştirme 
fırsatı verebilir.    

 

                                                 
1 Dünya bankası başkanı James Wolfensohn’a göre, dünya üzerindeki en zengin % 20 ile dünya üzerindeki en 
fakir %20’lik kitleler arasındaki fark, 20. yüzyılın 90’lı yıllarında 37 misli artmıştır - Neue Züricher Zeitung, 22 
Eylül 2002 
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DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND 
HEALTH INEQUALITY 1 

Arzu KUR ŞUN∗∗∗∗ 

Öz 

Son yirmi yıl içinde, ülkelerin çoğu ekonomik istikrar, yoksulluk ve eşitsizliğin olası etkileri ile birlikte politik 
ve ekonomik sistemleri içinde mortgage gibi küresel krizler yaşamıştır.  Bu çalışmada,  2011 yılından toplanan 
WHO verileri kullanarak dinamik bir bağlamda yoksulluk ve sağlık eşitsizliği incelenmiştir. Fakir ülkeler ve 
gelişmiş ülkeler arasındaki yoksulluk durumunu anlayabilmek adına kişi başına düşen sağlık harcaması ile 
beklenen yaşam süresi arasındaki ilişki son derece önemlidir. Sağlığın dinamiklerine odaklanırken, birçok sağlık 
göstergesi karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; bebek ölüm hızı, hastane yatak sayısı gibi. Bu göstergeler ülkelerin 
ekonomik gücünü kavramamıza katkı sağlarlar. Şaşırtıcı olmayacak şekilde, sağlık çıktıları ve yoksulluğun 
arasındaki dağılımın ilişkisi incelendiğinde sağlık eşitli ğinin coğrafik olarak adaletsiz dağıldığı görülmektedir. 
Bu çalışmanın bir sonucu olarak, eğer fakir ülkelerde kişi başına düşen milli hasıla artarsa, o bölgelerde yaşayan 
insanların sağlık durumu daha iyi olacaktır. Anne ölümü yüksek gelir ile bağlantılı olarak yoksulluğun azalması 
nedeniyle düşecektir. Buna ek olarak,  doğumda beklenen yaşam süresi, kaba doğum hızı ve kişi başına düşen 
toplam sağlık harcaması yaşam kalitesinin değişmesi dolayısıyla artabilir.  

Anahtar Kelimeler: Ki şi Başına Düşen GSYĐH, Sağlık Eşitsizliği, Sağlık Çıktıları, Yoksulluk, Beklenen Yaşam 
Süresi 

YOKSULLUK Đ LE SAĞLIK E ŞĐTSĐZL ĐĞĐ ARASINDAK Đ ĐLĐŞKĐNĐN 
BELĐRLENMESĐ 

Abstract 

In the last two decades, many of countries have experienced the global crisis such as mortgage to theirs 
economic and political system with likely effects on inequality, poverty and economic stability. In this paper, for 
the first time, we examine poverty and health inequality in a dynamic context using a WHO data, collected from 
2011. I show that health expenditure per capita is extremely related with life expectancy, which helps to realize 
poverty condition between developed countries and poor countries. Focusing on the dynamics of health, there are 
a lot of health indicators. For example; infant mortality rate, number of hospital beds etc. These indicators 
contribute to understand economic power of countries. Unsurprisingly, I examine the correlates of distribution of 
health outcomes and poverty while health equality is geographically more unfairly distributed. As a result of this 
study, if GDP per capita get higher and higher in the poor countries, health conditions of people in poor 
countries will be much better. Maternal mortality may decrease due to poverty reduction as related with high 
income. In addition,  life expectancy at birth, crude birth rate and per capita total expenditure on health may 
increase due to change of life quality. 

Key Words: GDP per Capita, Health Inequality, Health Outcomes, Poverty, Life Expectancy 

 

1. INTRODUCTION 

In the recent years, the top one of underresearched field which poverty is the oldest 
issue as far as history of humanity. ‘What is the poverty?’ question is relatively complicated. I 
cite as starvation, lack of education, homelessness, be ill and incurable, unemployment. It is 
estimated that 80 million human beings are inveterately undernourished, 2,600 million lack to 
fundamental sanition, 1,600 million lack electricity, 1,000 million lack adequate home and 
1,100 million lack access to clean water. About 2,000 million lack access to basic drugs, 774 
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million adults are illiterate and there are 218 million child employees. These severe 
deprivations insist because majority of people in world’s population are too poor to preserve 
themselves aganist them (Pogge, 2008: 2). 

According to World Bank, total population of Middle East& North Africa (Yemen, 
Tunusia, Iraq etc.) was 339,6 millions in 2012 and region’s population increased 113,4 
millions in the last twenty-two years. However, poverty headcount ratio at $ 1.25 a day (% of 
population) in the same region was 2,4%  in 2010 while it was 5,8% in 1990. In addition, 
annual GDP growth was 3,4%  in 2009. As compared to Europe&Central Asia (Albenia, 
Bulgaria, Hungary, Turkey, Georgia etc.) There are some differences about poverty. For 
example, poverty headcount ratio at $ 1.25 a day (% of population) was 7% in 2010, total 
population in region was 272,1 millions and GDP growth was 6,3%  in 2011 
(http://povertydata.worldbank.org/, 10.04.2014). 

More generally, there has been consensus between economic growth and poverty. One 
interpretation emphasizes significant correlation in the poverty-reducing effectiveness of 
growth (Fosu, 2010; Perera&Lee, 2013; Ferreira et al., 2010) while another interpretation 
emphasizes that financial development helps to decrease poverty but its effect is not linear 
(Uddin et al., 2014: 405). 

Poverty is a significant problem for majority of countries. Also, a country has to 
construct poverty reduction strategy to indicate how money freed up from another sources 
will be used for poverty decrease. It is extremely possible that the impact of health inequality 
on poverty has been largely unclear from empirical framework. There are also dramatic 
differences in health inequality among countries, even among regional areas. For example, 
child mortality is a remarkable health indicator for all of the world. Deaths per 1 000 live 
births for 0-4 years show an interesting finding in WHO data. African region has the highest 
death count (101,9)  in comparison with other regions at 2011. In spite of this, deaths per 1 
000 live births of European region are only 13,4 and this is the lowest value in data. 
Therefore, poverty can affect life quality of people with systematic characteristics such as 
preference of settlement, infrastructure for health capital and health habits. Especially, a 
substantial study by Pritchett and Summers (1996) examined increases in per capita GDP had 
favorable health effects. As a country enhances wealthier, it logically has more sources to 
expend on health developing social schedules. For instance; suitable shelter, potable water 
and heathy foods and medical care.  

This study focuses on two main positions: poverty and health inequality. Besides, 
common used criterion of relation is multiple regression analysis. This benchmark is 
frequently used to determine health-related inequality. In addition, some researchers have 
consistently found that health indicators as life expectancy has increased in most countries, 
independently of changes in income (Preston, 2007:490). When poverty or inequality was 
reducing, there was a positive influence of GDP on life expectancy at birth and infant 
mortality rates (Biggs et al.,2010: 270). When it comes to nonempirical study Doorslaer et al. 
(1997) offered proof on income-related inequalities in health. Using health interview survey 
data, they found a strong association between inequalities in health and income. According to 
study,  inequalities were particularly high in the United States and the United Kingdom. 
Among other European countries, Sweden, Finland and the former East Germany had the 
lowest inequality. (Doorslaer et al.,1997: 94). 
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Another article found that at both state- and district-level public health is negatively 
associated with average income and positively associated with poverty. Đnfant mortality rates 
demonstrate a negative coefficient in 35 states of India and Union Territories. In spite of that 
average income is negatively and significantly together with under five mortality (Rajan et al., 
2013: 102). Methodological criticism of evidence linking health and income inequality has 
occured in the last decade. Population health does not depend on direct effect of income 
inequality and relatedly poverty (Deaton,2001; McCartney et al.,2013). 

2. METHODOLOGY 

This paper will use multiple regression analysis to geographically compare income 
and health outcomes in the world to a extensive measure of health inequality. The following 
of sections describe data and analytic strategy, the method of calculating income and health 
outcomes and the source of data.  

Data 

There are chosen 31 countries in this paper. They are drawn from the Legatum 
Prosperity Index (2013) to understand developing level of countries. The first 10 countries are 
respectively Norway, Switzerland, Canada, Sweden, New Zealand, Denmark, Australia, 
Finland, Netherlands, Luxembourg in Prosperity list. At the same time, it can be said that 
prosperity show wealth of countries. Then, less developed countries are selected from the 
same data. These are Chad, Central African Republic, Democratic Republic of The Congo, 
Afghanistan, Haiti, Yemen, Pakistan, Iraq, Sudan, Zimbabwe, Bangladesh, Nigeria, Kenya, 
Egypt, India, Senegal. Ultimately, There are developed countries such as Japan, France, 
United Kingdom,  and United States. Turkey is also eighty-seventh in Prosperity Đndex.  

Furthermore, data are drawn from various official sources, World Bank and World 
Health Organization. Eurostat is used for number of physicians in Scandinavian countries. 
Life expectancy at birth, per capita total expenditure on health (PPP int. $), infant mortality 
rate (per 1000 live births), under five mortality rate (per 1000 live births), maternal mortality 
ratio (per 100 000 live births), number of physicians data for this study are computed from 
World Health Organization database. The second key data of this paper is the poverty, crude 
death rate, population, GDP per capita (current US$), out-of-pocket health expenditure (% of 
private expenditure on health) data from World Bank (2011-2012).  

The analysis was conducted using SPSS version 16.0. To decide magnitude and 
direction of the effect of economic factors on health outcomes, I used multiple linear 
regression that accounted for correlation between inequality and health dimensions of the 
data. Regression is a statistical tool used to represent the data with set of parameters by 
establishing a accurate relationship between dependent and independent variables. Dependent 
variable also termed as response variable. Independent variable also termed as predictor 
variable to find out its functional relationship with the dependent variable (Jamil, 2013: 284).       
For this study, four dependent variables are used such as life expectancy at birth, population, 
crude death and birth rate. In addition, other criterions are measured as independent variables. 
All influencing factors were combined to establish the multiple linear regression equation and 
I get some equations. Thus, it can avoid including into less remarkable variables and dropping 
the important ones. 
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3. RESULTS 

3.1. Scatter Plot Analysis 

For the above five sorts of influencing parameters, this study uses scatter plots to 
determine whether its impact on the dependent variable is significant to elect whether it is an 
independent variable (Figure 1.) 

Using typical regression notations, we can specify the relation between income and 
health as follows: 

                                                         yi = β*(xi) + ei,  

where yi is the GDP per capita i; xi is the health outcomes i; β* represents the 
nonlinear (or concave) nature of the relation between yi and xi; and ei is the residual 
differences in GDP per capita, after accounting for health outcomes. 

 

Figure 1. Scatter Plot Analysis 
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It should be noted as well from the above the scatter plot analysis, per capita total 
expenditure on health, crude birth rate and life expectancy at birth have a apparent linear 
correlation with GDP per capita R2 respectively 0,828, 0,621, 0,609, while R2 for maternal 
mortility is 0,402 and R2 for number of doctors is 0,00. So the effect for GDP per capita is not 
rather significant. For this reason, number of doctors cannot be used as the independent 
variable in the multiple linear regression. The results based on correlation analysis using 
SPSS are shown in Table 1. 

Table1. Correlation 

 
GDP 
Per 

Capita 

Per Capita 
Total 

Expenditure 
on Health 

Life 
Expectancy 

at Birth 

Maternal 
Mortality 

Crude Birth 
Rate 

Number of 
Doctors 

GDP Per 
Capita 

1 0,910 0,781 -0,634 -0,788 0,019 

Per Capita 
Total 

Expenditure 
on Health 

0,910 1 0,781 -0,643 -0,794 0,253 

Life 
Expectancy 

at Birth 
0,781 0,781 1 -0,905 -0,643 0,198 

Maternal 
Mortality 

-0,634 -0,643 -0,905 1 0,859 0,256 

Crude Birth 
Rate 

-0,788 -0,794 -0,643 0,859 1 -0,263 

Number of 
Doctors 

0,019 0,253 0,198 0,256 -0,263 1 

 

Seen from Pearson Correlation test, per capita total expenditure on health, Crude birth 
rate and life expectancy at birth have a very obvious linear relationship with GDP per capita 
while maternal mortality and number of doctors have little, which account for the scatter plot 
analysis. For this reason, I except number of doctors as independent variable. Of note are the 
very high bivariate correlations between GDP per capita and the other variables. Especially 
per capita total expenditure on health (r=0,910), crude birth rate (r=0,788) and life expentancy 
at birth (r=0,781). 

Table 2. Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. error of the 
estimate 

1 0,944 0,890 0,883 4,01951 

2 0,915 0,837 0,825 5,04651 

3 0,915 0,838 0,826 5,03645 
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Table 2 shows the relations based on GDP per capita computed using the health 
indicators. This table got three models. In the first model, GDP per capita was associated with 
life expectancy at birth and maternal mortality. The addition of maternal mortality only 
slightly improved the variance explained, but the addition of life expectancy at birth 
significantly effected to income distribution. There was a significant interaction between 
crude birth rate and maternal mortality  (β=-0,407; β=0,601; p= 0,00) in the second model 
which GDP per capita was in association with crude birth rate and maternal mortality. 
Ultimately, the third model demonstrated relationship between per capita total expenditure on 
health, crude birth rate and maternal mortality. These findings are consistent with the view 
that health capital on health mediates the impact of crude birth rate and maternal mortality, 
while it mediates the impact of inequality on health. Model 1, Adjusted r2=0,883, which 
means can explain 88,3% change in GDP per capita. Therefore, the selection of multiple 
linear regression equation is Model 1. 

Table 3. Anova 

Model SS df MS F Sig. 

1 

Regression 3677,169 
452,380 
4129,548 

2 
28 
30 

   1838,58 
16,156 

113,799 ,000 Residual 

Total 
 

Table 3. provides the detailed review of the coefficent effect using regression, conduct 
F-test, the value of significant level sig=0,000< 0,05; thus the coefficents in the regression 
equation are not zero. The presumption of zero coefficents is rejected and equation is fitting 
as well.  

Table 4. Coefficientsq 

Model 

Unstandardized 
coefficients 

Standardized 
coefficients 

t Sig. 
β Std. 

error β 

1 

(Constant)          
      73,312 

,000 
-,027 

 
    1,579 

,000 
,003 

         ,345 
-,686 

46,424 
4,269 
-8,477 

,000 
,000 
,000 

Life Expectancy at 
Birth 

Maternal Mortality 
q: Dependent variable: GDP per capita 

 

           Establish a linear regression model based on each variable coefficent shown in Table 4: 

                                                Y= 73.312 + 0.000X1 + 0.027 X2 

The value of all significant level is 0,000; all beneath 0,05; meaning all variables 
affect GDP per capita dramatically. 
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4. DISCUSSION 

Using data from 15 developing countries and 16 less developed countries for he period 
2011-2012, the present papers examine the effect of income distribution on health and 
poverty. The research questions of the study are as follows: To what extent has GDP per 
capita led to a increase in health status? Does income equality led to higher health equality? 
Has the level of health outcomes had an influence on poverty reduction? 

Income should be a remarkable value of health is more reasonable in less developed 
countries than in rich ones. If many people do not have enough money to buy sufficient food, 
especially children seldom suffer from a poor diet, and parents do not provide to feed their 
children, there is a dramatic problem for all of the world (Deaton, 2003). According to a 
research conducted in South Africa, this work finds evidence of grand effect of income on 
health outcomes (Case,2004: 295). In addition, the same author did the other study about this 
issue and her study examine that a family’s long-run average income is a powerful 
determinant of children’s health status (Case at al.,2002: 29).  

In spite of this, the study advanced by Mellor and Milyo (1999) may also help to 
explain the negative relationship between income and health outcomes. Mellor and Milyo 
indicated that income inequality is not one of the most powerful determinants of health. They 
assumed that they control for unobserved fixed effects that may be spuriously correlated with 
income inequality and they explore whether the relationship between income inequality and 
health is robust across geographic units. The failure to find a robust association between 
income inequality and health after controlling for fixed effects in United States. This paper 
also claims that the psycho-social effects of income inequality have dramatic consequences 
for individual health outcomes. Besides, this report advanced by Rowlingson (2011) can help 
to understand the results of Wilkinson and Pickett (2010). According to report, the negative 
impact of income inequality on health and social problems is ‘status anxiety’. This suggests 
that income inequality is harmful because it places people in a hierarchy that increases status 
competition and causes stress, which leads to poor health and other negative outcomes. 
However, this theory has been challenged in terms of the precise mechanisms involved and 
the conceptualisation and definition of ‘status’.  

It can clearly be said that there is a noticable difference at cross-continental results. 
While people in less developed countries do not benefit from adequate health cares, people in 
developed countries take suitable health cares. Moreover, there is a important difference in 
United States. For example, Kennedy at al. (1997) tested the deleterious health consequences 
of the experience of racial discrimination in African Americans. The present study examined 
the association of racial prejudice-measured at a collective level to black and white mortality 
across the United States. Both measures of collective disrespect were strongly correlated with 
black mortality (r = 0,53 to 0,56), as well as with white mortality (r = 0,48 to 0,54). A 1 
percent increase in the prevalence of those who believed that blacks lacked innate ability was 
associated with an increase in age-adjusted black mortality rate of 359,8 per 100,000.  

Like this paper, Leigh at al. (2009) concluded that they except the three poorest OECD 
nations (Mexico, Poland and Turkey) and the richest (Luxembourg) and weight the remaining 
countries equally when they predict the slope. Using either life expectancy or infant mortality 
as a benchmark of health indicator, the harmless effect of income on health appears 
substantial as countries move from about $15,000 to $25,000 US dollars per capita. However, 
it does not include all of factors. Thus, reading of the evidence in this work is that most 
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studies of health and inequality find no statistically significant relationship income and health 
outcomes. 

 

5. CONCLUSION 

As a result of this study, if GDP per capita get higher and higher in the poor countries, 
health conditions of people will be much better. Maternal mortality may decrease due to 
poverty reduction as related with high income. In addition,  life expectancy at birth, crude 
birth rate and per capita total expenditure on health may increase due to change of life quality.  

Predictably, decisions of policymaker are very important on poverty and health 
inequality. The basic policy implication here is that officers need to tackle both poverty and 
inequality. Policymaker should walk on the same road. This expectation is said by Lynch et 
al. (2004), who result in their major critic: ‘Reducing income inequality by raising the 
incomes of more disadvantaged people will improve the health of poor individuals, help 
reduce wealth inequalities, and increase average population health’ (Rowlingson,2011). 
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SURĐYE GEL ĐŞMELER Đ SONRASI SURĐYEL Đ MÜLTEC ĐLER: 

TÜRKĐYE’DE R ĐSKLER 

 

Dilek CANYURT * 

ÖZ 

Türkiye jeopolitik konumu gereği geçmişten bu yana mülteci sorunu ile sık sık karşılaşmaktadır. Zaman 
zaman ise bu sığınmalar toplu olarak gerçekleşmektedir. Suriye’de başlayan kriz neticesinde ilki 2011 yılında 
gerçekleşen, Suriye’den gelen toplu sığınmalar da bu türdendir ve beraberinde ekonomik, siyasal, toplumsal ve 
güvenlik anlamında pek çok sorunlar getirmiştir. Bugün en güncel haliyle sadece barınma merkezlerinde 200 
bini aşkın Suriyeli mülteci bulunmaktadır ki bu kadar büyük sayıda mültecinin Türkiye ekonomisine ve 
toplumsal yapısına negatif etkileri olacağı açıktır. Ayrıca özellikle bu sorunun beraberinde Suriye ile Türkiye 
arasında olası bir savaşa yol açabileceği ve Türkiye’deki Sünnilerle Aleviler arasında bir çatışmayı 
tetikleyebileceği ihtimali ise en önemli riskleri oluşturmaktadır. Türkiye açısından bu denli büyük riskler taşıyan 
meselede ise Türkiye hükümeti çeşitli taraflarca eleştirilmekte; bazıları mültecilerin hukuki statülerini 
sorgularken, bazıları da Türkiye’yi Suriye’deki iç savaşta tarafmış gibi davrandığı için tenkit etmektedir. 
Görülen odur ki özü itibariyle insani yardım niteliği taşıyan bu sorun Türkiye için oldukça sıkıntılı bir konudur. 
Diğer taraftan ise sorunun çözümü adına Batılı devletlerin çok gevşek davrandığı ve çözüm adına aktif olmaya 
isteksiz oldukları gözlemlenmektedir. Bu durum ise Türkiye’yi daha bir zor duruma itmekte ve ne yazık ki bu 
sorunun yakın zamanda çözüleceği öngörülememektedir. Bu nedenle Türkiye’nin stratejisini çok iyi ayarlaması 
gerektiği açıkça gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Suriyeli mülteciler, mülteci hukuku, Türkiye-Suriye ilişkileri, Alevi, Sünni  

 

SYRIAN REFUGEES AFTER EVENTS IN SYRIA: RISKS IN TURKEY 

 

ABSTRACT  

Due to its geopolitical position, Turkey is quite familiar with the problem of refugees for a long time.  
These asylums were occurred from time to time. As a result of the crisis in Syria, Syrian mass refuges that first 
started in 2011, were of these kind and they have brought many problems like; economical,  political, social and 
security. Currently, there are over 200 thousand Syrian refugees located just in shelters in Turkey and it is 
obvious that such a big number have had negative effects on the Turkish economy and structure. Furthermore, 
especially the possibility of this problem might lead to war between Syria and Turkey, and trigger a conflict 
between Sunnis and Alevis, live in Turkey. With such great risks for Turkey in this matter, Turkish government 
has been criticized by various sides; while some questioned the legal status of refugees; others criticized Turkey 
for taking sides in the civil war in Syria. It seems that this problem, humanitarian aid in this essence, is quite a 
troublesome issue for Turkey. On the other hand, the Western States are observed to act very loose and are 
reluctant to be active on behalf of solution. Therefore this situation is pushing Turkey towards on even more 
difficult position. Unfortunately this problem can’t be foreseen to be solved in the near future. Therefore 
Turkey’s strategy has to be adjusted well, seemed clear. 

  

Key Words: Syrian Refugees, refugee law, Turkey-Syria relationships, Alevi, Sunni 
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GĐRĐŞ 

Türkiye coğrafi olarak son derece sorunlu bir bölgenin tam orta yerindedir. Türkiye’yi 
çevreleyen ülkeler hem siyasi olarak istikrarsız hem de ekonomik olarak zayıf ülkeler olmakla 
birlikte, aynı zamanda Türkiye dünyanın en fakir bölgesi olan Afrika’dan Avrupa’ya da geçiş 
güzergâhıdır. Türkiye’nin bu coğrafi konumu dolayısıyla da mülteci sorunlarıyla sık sık 
karşılaşması kaçınılmaz bir gerçek olagelmiştir. Bölgenin ekonomik ve siyasi anlamda 
sorunları bitmediği sürece Türkiye’nin mülteci sorunu da biteceğe benzememektedir. Bu 
karmaşık bölge 2010 yılı sonlarında başlayan ‘Arap Baharı’ tabir edilen sürecin de etkisiyle 
daha bir dengesiz hale gelmiştir Özellikle Arap coğrafyasında baş gösteren ve “Arap Baharı” 
olarak nitelendirilen ayaklanmalar sonucunda Arap devletleri ciddi etkilenmiş, başta Tunus ve 
Mısır olmak üzere devletlerin eski yöneticileri değişmiştir. Bu gelişmelerin etkisinde 
Suriye’de de halk yönetime karşı gösteri düzenlemiş ve devlet yönetiminin halka karşı güç 
kullanmaya başlaması ayaklanmalara yol açmış ve bu durum nihayetinde ülkede iç savaşa 
dönüşmüştür. Bütün bu gelişmeler can güvenliği korkusu yaşayan yüz binlerce Suriyeliyi 
başta Türkiye olmak üzere diğer komşu ülkelere kitleler halinde sığınmak zorunda 
bırakmıştır.  Bu durum Suriye’deki sorunların Türkiye’ye birer yansıması olarak kendisini 
göstermiştir. Herhangi bir ülkeye bu denli çok miktarda sığınmacının gelmesinin o ülke için 
önemli güvenlik, ekonomik ve siyasi sorunlar doğuracağı açıktır. Dolaysıyla göç süreci 
uzadıkça da sığınmacıların o ülkeye getirdiği maliyetler de artmaktadır. Bu durum Türkiye 
için de geçerlidir. Türkiye 2011 Nisan ayından beri Suriye’den gelen sığınmacıları 
barındırmaya ve diğer nitelikli sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. 2013 yılının ilk aylarında 
Beşşar Esed’in açıklamaları ve bu meselede ABD, BM ve AB ülkelerinin de pasif kaldığı 
düşünüldüğünde yakın bir zamanda bu meselenin çözüme ulaşacağı beklenmemektedir. 
Bunun yanında Türkiye’nin Suriye’deki sorunları bir iç meselesiymiş gibi kabullenmesi ve 
bunu da Suriye ile olan sınırın uzunluğuna ve insani nedenlere bağlıyor olması ve bu 
meselede tarafmış gibi davranarak muhaliflerin yanında yer alması sorunları daha da girift bir 
hale getirmiştir.  

Son dönemde Türkiye ile Suriye arasında 1923’den beri hiç olmadığı şekilde artan iyi 
ilişkiler, son on yılda oluşturulan dostluk bağları; vizelerin kaldırılması, artan ticaret ilişkileri, 
bu gün yerini gittikçe artan ve her an savaş beklentisine bırakan bir ortama bırakmıştır 
(Phillips, 2012:137). Aslında Türkiye Esed rejimiyle diyaloglarını son ana kadar kopartmamış 
barışçıl çözümler adına da enerjisini sonuna kadar sarf etmiştir. Bu niyetini Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun Suriye’de direniş hareketlerinin ilk patlak verdiği dönemlerde gelişen 
ilişkilerin verdiği özgüvenle Esed ile 9 Ağustos 2011’de barış ortamının tesisi adına altı 
saatlik görüşme yaparak (http://www.bbc.co.uk, 20.12.2012) belli etmiştir. Erdoğan 2011 
yılında Esed’i ekonomik, siyasi bir dizi reforma davet ederken Esed’in aslında bir diktatör 
olduğunu ve diktatör bir rejimden bunun beklenemeyeceğini hesaba katmamıştır. Gelinen 
noktada ise Türkiye direniş hareketinde anahtar bir rol almıştır (Taşpınar, 2012: 137). Bu 
durum Türkiye’nin bölgesel olarak durumunu daha da karmaşık hale getirmiştir. Bir ülkenin 
sınır komşusunda patlak vermiş bir iç savaştan ekonomik, siyasi ve güvenlik gibi alanlarda 
riskli duruma düşmesi olağan bir şeydir. Fakat mücadele eden taraflardan biriymiş gibi 
davranması pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirebilecektir. Türkiye’nin Suriye ile bu 
denli ters-yüz olan ilişkilerinin temelinde de bu durum yatmaktadır. 2014 yılı itibariyle 
gelinen noktada Türkiye’nin bu bölgede zuhur etmiş El-Kaide temelli radikal Đslami örgüt 
IŞĐD’e yardım etme iddiaları pek çok yabancı devletin gayrı resmi ağızlarından ifade edilmiş 
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ve bu durum ise yıllarca bölge ülkelerine demokrasi timsali tek Müslüman ülke olarak 
gösterilen Türkiye’nin imajına leke sürmüştür. 

 Zaten Suriye hükümeti de ilk zamanlardan beri Suriye’deki muhalif ‘Müslüman 
Kardeşler’ grubunu desteklediği için Türkiye’yi suçlamaktadır ki buna bir de terör örgütlerini 
destekleme iddiası eklenmiştir. Ankara mezhepsel farklılıkları öne çıkarmaktan kaçınsa bile, 
Suriye’deki Sünni kesime Türkiye’nin destek verdiği de yadsınamaz bir gerçektir. Gerçekte 
de büyük bir çoğunluğu Sünni olan Türkiye’de Alevi küçük bir kesimin Suriye’de ki Sünnileri 
katlediyor olması kamuoyunu da rahatsız etmektedir. Bu nedenle de Türk hükümeti Sünnilere 
olan sempatisini ve Alevilere karşı önyargılarını zaman zaman da olsa belli etmektedir 
(Taşpınar, 2012: 137). Ancak yine de Türkiye’nin yaklaşımını sadece mezhepsel yakınlığa 
bağlayarak yorumlamak daha önceki dönemlerde Esed’le tesis edilmiş yakın ilişkileri 
açıklanamaz hale getirecektir. Zira Esed’in Alevi olması gerçeği yeni bir şey değildir ve 
Türkiye bu durumunu farkına yeni varmış da değildir. Türkiye-Suriye ilişkilerindeki 
dönüşümü mezhepsel bağlamda açıklamaya çalışmak bu tür mezhep çatışmalarını 
körükleyecek bir yaklaşım olsa gerektir. 

2014 verilerine göre BM Mülteciler yüksek Komiserliği’nin verilerine göre 
Türkiye’deki kayıtlı mültecilerin sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır ( 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, 12.12.2014) bu rakamlar sürekli 
değişiklik arz etmektedir. Bağımsız Sağlık Sendikasının hesaplamalarına göre mültecilerin 
Türkiye’ye olan maliyeti 7 milyar Türk Lirasını bulmuştur (http://www.bagimsizsaglik-
sen.org.tr/faaliyetler/haberler/item/281-suriyeli-multecilerin-turkiye-ye-maliyeti-8-bakanligin-
butcesini-gecti.html, 12.12.2014). Türkiye’nin ise bu denli kalabalık bir mülteci grubu ile 
gelecekte ortaya çıkabilecek ekonomik, toplumsal ve güvenlik anlamında pek çok sorunu 
göğüslemek durumunda kalacağı açıkça gözükmektedir. Bu noktadan sonra ise Suriye’den 
mülteci akınının Türkiye’de ve Bölgede ne gibi sorunlara gebe olduğunu kimse 
bilememektedir. Bu yazımızdaki analizlerimizde ise şu ana kadar ortaya çıkmış sorunlar ve 
olası sorunlar üzerinde tartışılacaktır. Bu mesele incelenirken öncelikle yurt içi ve yurt dışı 
basından en çok tenkidi alan mültecilerin hukuki durumları incelenecek, daha sonra ise 
Türkiye’de ki bulunan mülteci kamplarının fiziksel durumları ve mültecilerin sayısı gibi 
verilere değinilecektir. Daha sonra ise Suriyeli sığınmacıların Türkiye veya bölgede yol 
açtığı/ açabileceği problemler mercek altına alınacaktır. 

 

TÜRKĐYE’DE SIĞINMACI GERÇE ĞĐ VE SURĐYEL Đ MÜLTEC ĐLERĐN 
HUKUK Đ KONUMU 

Orta Doğu, Irak, Afganistan ve Kafkaslar ile kısmen Afrika' da meydana gelen olaylar 
ve istikrarsızlıklar sebebiyle Türkiye gerek bölgeye yakınlığı gerekse kıtalar arası geçiş 
güzergâhı olması nedeniyle Cumhuriyet döneminde de özellikle son 20 yıldır artan şekilde 
sığınmacıların uğrağı haline gelmiştir (Demir ve diğerleri,  2011: 35).  Türkiye’ye zaman 
zaman bölgesel problemlerin etkileriyle farklı ülkelerden kitlesel sığınmacılar giriş 
yapmışlardır. Bunlardan bazılarına değinecek olursak; 1979’da Đran’da devrilen Şah rejiminin 
arkasından kurulan Humeyni rejimi ve de Đran-Irak Savaşı’nın ardından tahmini rakamlara 
göre yaklaşık bir milyon Đranlı Türkiye’ye sığınmıştır. 500.000 Kürt de  (Đçduygu ve Toktaş, 
2005: 30) 1991 Körfez Savaşı sırasında çıkan zulüm korkusuyla Irak’tan Türkiye’ye 
sığınmıştır (http://irak.ihh.org.tr, 27.12.2012). Sonuç olarak bu sığınmacıların çoğu geri 
dönmüştür, 1980’li yılların sonunda ise Türkiye’ye Türk kökenli 300.000 Bulgaristan 
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göçmeni gelmiş bunların da daha sonra yarısından fazlası sonradan Bulgaristan’a geri 
dönmüştür. 1990’lı yılların sonunda Türkiye’ye sığınan yaklaşık 25.000 Bosnalının çoğu da 
Dayton Antlaşması’ndan sonra ülkelerine geri dönmüştür (Đçduygu ve Toktaş, 2005: 30). 
Buradan hareketle Türkiye’ye gelen sığınmacıların Suriye’de taşlar yerine oturduğunda geri 
döneceklerini öngörmek yanlış olmasa gerektir. 

Genel olarak Türkiye’nin göç sorununa değinecek olursak, Uluslararası Göç 
Organizasyonu’na göre Türkiye'den diğer ülkelere yılda 300 bin sığınmacı geçtiğini tahmin 
edilmektedir. Türkiye’nin resmi verileri ise bu sayıyı 90–100 bin arası olarak vermektedir. Bu 
resmi rakamlar,  Türkiye'yi terk etmek üzereyken yakalanan kaçakların sayısıdır. Oysaki 
emniyet yetkililerinin ifadelerine göre, Đstanbul'da 1 milyon civarında yasadışı göçmen 
yaşadığı tahmin edilmektedir (Adlı, 2006).  Bu veriler ışığında, sığınmacı problemi; gerek 
kitlesel ve zorunlu nedenlerle gerek ise küçük gruplar halinde ekonomik amaçlı göçler olsun 
Türkiye için önemli bir sorun olarak gözükmektedir. Aslında mülteci sorunu sadece 
Türkiye’nin değil bütün dünyanın sorunudur ve özellikle bu sorunla II. Dünya Savaşı 
sonrasında yüzleşen dünya devletleri çözüm amaçlı olarak, mültecilerin hukuki statülerini ve 
aynı zamanda mülteci haklarını düzenleyen 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 
Protokolü’nü imzalamışlardır (Deniz, 2009: 190). Türkiye de ilgili sözleşmeyi imzalayan 
ülkelerden biridir. Bir farkla ki bu sözleşmeye coğrafi çekinceyle taraf olmuştur ve sadece 
Avrupa ülkelerinden gelenleri mülteci olarak tanımaktadır (http://www.tbmm.gov.tr, 
20.12.2012). Avrupalılar dışında kalan kimselerin; sosyal, ekonomik ve güvenlik kaygıları 
nedeniyle konulmuş olan çekince nedeniyle sığınmacı olarak kabulü ancak üçüncü bir ülkeye 
gönderilmesi aşamasında olabilmektedir. Bu durumda olan kişilere Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından üçüncü bir ülke bulunana ve 
yerleştirilene kadar geçici koruma sağlanmaktadır (Demir ve diğerleri,  2011: 41). Bu gün 
konuyla ilgili yeni kanun yürürlüğe girse bile eski düzenlemelere baktığımızda; biri Arapça 
diğer Türkçe olan mülteci ile sığınmacı arasında kelime anlamı bakımından her hangi bir fark 
olmasa da Türkiye’de hukuki statü açısından bu kavramlar farklı içerikte düzenlemişti. 30 
Kasım 1994 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin, 3. Maddesi itibarıyla Türkiye, 
Avrupa’dan gelenleri mülteci, Avrupa dışından gelenleri sığınmacı statüsünde kabul ederek, 
aynı anlama gelen sığınmacı ve mülteci arasında Cenevre Sözleşmesinin sağladığı haklar 
bakımından farklılık getirdiği anlaşılmaktaydı (Dalar, 2013: 47). Buna göre Türkiye sığınmacı 
olarak nitelendirdiği kişilere taraf olduğu Cenevre sözleşmesinden kaynaklanan hak ve 
özgürlükleri sağlamak zorunda olmayarak serbest davranabilmekteydi.  

 Yukarıda ifade edildiği üzere Türkiye gerek münferit gerekse toplu sığınma olayları ile 
sürekli karşılaşan bir konumdadır. Ancak Türkiye’nin hukuki mevzuatı, karşılaşılan durumlar 
için yeterli gelememekte, gerek mülteciler gerekse devlet kuruluşlarını sıkıntılı durumlara 
sokabilmekteydi. Bu yetersizliğin giderilmesi adına 1994 yılında yürürlüğe giren 6169 sayılı 
Đltica Yönetmeliği’nde tanımlanan mülteci kavramı ise, sadece Avrupa’da meydana gelen 
olaylar nedeniyle sığınan yabancıları kapsamaktaydı (Demir ve diğerleri,  2011: 290). Bu 
durumda bu yönetmelik de ortaya çıkan problemleri çözme noktasından uzaktı. Türkiye’de 
iltica ve göç konularını içeren anayasal ve yasal düzenlemeler yoktu. Sadece yönetmelik ve 
genelgelerden oluşan mevzuat mevcuttu. Bunlar ise yetersiz kalmaktaydı. Bu konuyla alakalı 
olarak AĐHM’nin son yıllarda Türkiye’yi mahkûm eden çok sayıda kararı olmuştur. Bu gibi 
nedenler dolayısıyla hükümetin çeşitli çalışmaları olmuş ve 11 Nisan 2013 tarihinde 
‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  Buna göre, ‘mülteci’, ‘şartlı mülteci’ ve ‘ikincil koruma’ şeklinde üç yeni 
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tanımlama ve beraberinde yeni haklar getirmiştir. Fakat içeriklerine baktığımızda Cenevre 
Sözleşmesindeki çerçevenin dışına çıkılmadığı ‘mülteci’ statüsünün sadece Avrupa 
Ülkelerinden gelenlere tanındığı diğer ülkelerden göç etmek durumunda olanlara ise ‘şartlı 
mülteci’ statüsü sağlandığı ve diğer bir ülkeye yerleşene kadar Türkiye’de ikametlerine izin 
verildiği anlaşılmaktadır. Diğer bir statü olan ikincil koruna ise diğer statülere uymayanlar 
için uygulanacaktır.  Ayrıca bu kanunun 91. Maddesine göre ülkemize toplu olarak gelen 
sığınmacılar için ‘geçici koruma’ sağlanabileceğine dair hükümler yer almaktadır 
(http://www.resmigazete.gov.tr, 21.12.2013). Böylece Suriyeli mültecilerin hukuki statülerine 
açıklık getirilmiş olmaktadır.  

Türkiye’deki mültecilerin nasıl bir hukuki prosedüre tabi olduklarına kısaca değindikten 
sonra Türkiye’nin güncel bir problemi olan Suriyeli mültecilerin hukuki konumlarına 
değinmek gerekirse, Đlk olarak yeterli mevzuat olmadığından dolayı Suriyeli mültecilere 
Suriye’de ki durum düzelene kadar geçici koruma anlayışına bağlı olarak ‘misafir/ geçici 
koruma’ statüsü verilmiştir (Dalar, 2013: 46). Đşte bu   ‘geçici koruma’ statüsü tanınan 
Suriyeli mültecilerin konumları ise belirsizlikler taşımaktaydı. Suriyeli mültecilerin, Türkiye 
Devletinin “misafirleri” olarak adlandırılmaları ile 1994 Türk Sığınmacı Yönetmeliği’nin tam 
uygulanmasının sağlayacağı minimum güvencelerden dahi yoksun kalmakta oldukları iddia 
edilmekte ve eleştirilmekteydi (http://www.madde14.org, 28.12.2012). Bu gün gelinen 
noktada ise Nisan 2013 de çıkarılan kanunla birlikte bu sorunların çözümü adına ‘Göç Đdaresi 
Genel Müdürlüğü’ kurulmuş olup Suriyeli göçmenlerin statüleri hukuki bir mevzuata 
oturtulmuş bulunulmaktadır (http://www.resmigazete.gov.tr, 21.12.2013).  Hali hazırda bu 
kanun çerçevesinde Suriyeli sığınmacılar öncelikle  ‘geçici koruma’ statüsüne alınacak daha 
sonra şartları uygun olanlar ‘şartlı mülteci’ statüsüne alınacak ve altı ay sonra ise çalışma 
iznine kavuşabileceklerdir (Sarıoğlu, 2013, http://www.hurriyet.com.tr, 23.08.2013). Görülen 
odur ki Suriyeli mülteciler açısından çok önemli bir adım atılmıştır.   

Diğer bir eleştiri konusu ise mülteci kamplarının sınıra bu kadar yakın olmasının 
mülteci hukukuna aykırı olduğu ve bu yakınlıktan amacın silahlı muhaliflerin Suriye’ye giriş 
çıkışlarının kolaylaştırılması adına Suriyeli muhaliflere destek amaçlı olduğu şeklindedir 
(http://www.rasthaber.com, 29.12.2012). En çok eleştiri de Apaydın kampındaki Özgür 
Suriye Ordusu mensuplarının hukuki statüsüdür. Aslında hukuki açıdan da BM mevzuatı 
asker de olsalar mülteci kamplarında kalanların herhangi bir silahlı mücadeleye doğrudan ya 
da dolaylı katılımını yasaklamaktadır. Sığınmacı statüsü, hiçbir askeri faaliyete olanak 
tanımamaktadır.  Özellikle büyük tartışmalar sebep olan Apaydın kampı Özgür Suriye 
Ordusu’nun sınır ötesi lojistik üssü olduğu şeklinde nitelendirilerek eleştirilmektedir (Güven, 
2012, http://www.hurriyet.com.tr, 05.12.2012). Görünen o ki Suriyeli mültecilerin 
barındırıldığı kampların hukuki mevzuatı sorunlu bir alanı oluşturmakta hem Suriyeli 
mültecilerin konumları ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ nın 
kamplardaki Suriyelileri kayıt altına almadığı ve dolayısıyla bunun getirdiği haklardan 
mahrum kalındığı (Dalar, 2013: 48) hem de Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’nu destekleme 
hedefli olduğu yönünde pek çok taraftan eleştirilere maruz kalmaktadır. Yeni yapılan yasa  
Suriyeli Mültecilerin hukuki statüsüne açıklık getirse bile, bu yasal değişimin getirilen tüm 
eleştirilere tatminkâr yanıtlar verdiğini ve tüm problemlere çözüm üretebilecek bir açılımı 
getirmiş olduğunu iddia etmek mümkün gözükmemektedir. 
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TÜRK ĐYE’DE SURĐYEL Đ MÜLTEC ĐLER 

Suriye’de meydana gelen iç karışıklıkların artması ve sürecin bir iç savaşa 
dönüşmesiyle öngörülebilen bir sonuç olan Suriye’den mülteci akını,  ilk mülteci gruplarının 
2011 yılının Nisan ayı içersinde Türkiye’ye gelmesiyle başlamıştır. Bu durumun artarak 
devam etmesiyle Mayıs 2011 tarihinden itibaren, Hatay ili Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı 
ilçelerine gelen Suriyeliler için, ilk etapta buralarda kurulan çadır kentler hazırlanmıştır 
(http://www.afad.gov.tr,  25.12.2012) .  

Her geçen gün Suriye’den Türkiye’ye sığınan mülteci sayısı artmaktadır. BMMYK’e 
göre; Türkiye-Suriye sınırında bekleyen 60.000’i aşkın mülteci vardır ve 33.000’den fazla 
mülteci Türkiye’ye illegal yollarla girmiş durumdadır.   Türkiye ise Suriye’den gelen 
mültecilere bütün imkânlarını seferber etmiştir. Bu gün itibariyle çadır kentlerde bulunan 
Suriyelilere sunulan imkânları ise TBMM Đnsan Hakları Đnceleme Komisyonu 2012 yılında 
açıkladığı raporunda şu şekilde açıklamıştır: 

“ Çadır kentlerde yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğlence, eğitim, ibadet, 
tercümanlık, temizlik hizmeti ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli imkânlar 
sağlanmaktadır. Sahra hastaneleri ve sağlık merkezleri ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
Gerekli hallerde Hatay ilindeki veya diğer illerdeki hastanelere sevk yapılarak tedavileri 
sağlanmaktadır. Şimdiye kadar 90.000’e yakın muayene yapılmış; 180 ameliyat 
gerçekleştirilmi ştir. Çocukların aşı takvimleri güncellenerek aşı olmaları sağlanmıştır. 
Đnceleme tarihi itibariyle 17 kişi Suriye’deki olaylar sırasında yaralanma gibi çeşitli 
sebeplerden ötürü hayatını kaybetmiş, buna karşılık 162 doğum gerçekleşmiştir. 
Çadırkentlerde toplam 2299 öğrenci bulunmaktadır ve 147 öğretmen ve çok sayıda idareci 
eğitim hizmetinde görev almaktadır. Yetişkinler için dikiş nakış, el işi, Türkçe kursu gibi 
kurslar verilmektedir. Çadırkent sakinlerinin sportif faaliyette bulunmalarını sağlamak 
amacıyla çeşitli branşlarda spor tesisleri kurulmuş, gerekli malzemeler temin edilmiştir. 
Sosyal aktivite olarak satranç turnuvası, açık sinema gibi faaliyetler 
düzenlenmektedir”(http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari, 28.12.2012). 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye elinden geldiğince iyi 
imkânlar hazırlamaya çalışmakta, mültecilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya gayret 
etmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 bütçe görüşmeleri sırasında, Türkiye’nin 
Suriyeli Mültecilere bugüne kadar 482 milyon Lira harcandığını açıklaması da bunun 
göstergesi niteliğindedir (http://www.advertorialhaber.com/multecilerin-turkiyeye-maliyeti, 
19.12.2012). AB’nin açıklamış olduğu Türkiye’nin 2012 ilerleme Raporunda da Suriyeli 
mültecilerle ilgili olarak insani yardımı başarıyla sağladığı ifade edilmiştir 
(http://www.abgs.gov.tr/, 09.01.2013). En son veriler göre ise AFAD’ın açıkladığı mülteci 
sayısı sadece barınma merkezlerinde 201.067 kişidir (http://www.afad.gov.tr, 21.08.2013). Bu 
sayıların sadece barınma merkezlerindeki kişilere ait veriler olması, akrabalarının yanında 
kalanlar ve kendi imkânları ile Türkiye’de yaşamlarını sürdürenler eklendiğinde ise bu 
rakamın çok daha fazla olduğunu tahmin etmek mümkündür. 

Bu gibi zorluklar ve mülteci sayısının her geçen gün artması sonucu 2012 yılının 
Ağustos ayından bu yana mülteci kamplarının dolması nedeniyle Suriyeli mültecilerin sınır 
kapılarından geçişleri fiilen durmuştur ve Suriyeli mülteciler Türkiye sınırının Suriye tarafına 
yığılmış durumdadırlar. Bunun üzerine Đnsan Hakları Đzleme Örgütü, fazla sayıdaki 
mültecilerin ülkelerde meydana getirdiği sıkıntıya rağmen Suriyeli mültecilerinin komşu 
ülkelerin sınırlarından geçmelerine ve yasal olarak kalmalarına izin verilmesi gerektiğini ifade 
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etmiştir (http://www.hrw.org/fr, 24.12.2012). Bu uyarı ise Türkiye ve diğer komşu ülkelerin 
durumunu açıklar mahiyettedir. 

Diğer taraftan Suriyeli mültecilerin sayılarının Türkiye’de ki pek çok ilin nüfusundan 
bile fazla olması ve mültecilerin ulusal ve uluslararası anlamda hukuki durumlarının yapılan 
düzenlemeleri rağmen belirsiz olması ve mülteci kamplarının durumlarındaki belirsizlikler 
(Güçer ve diğerleri, 2013) en belirgin sıkıntılardandır. Ayrıca Türkiye’nin artan mülteci 
sayısını ekonomik olarak karşılamasının güçlükleri yanı sıra, iç politik baskılar ve güvenlik 
sorunları gibi nedenlerle bu durumu uzun süre idame ettirebilmesi zor gözükmektedir. Bu 
nedenle de Türkiye’nin sınırda ‘Tampon Bölge’ oluşturulmasını istemesi beklenen bir şeydir 
(Taşpınar, 2012: 138). Nitekim Suriye’deki krizi ve Suriyeli mültecileri görüşmek üzere bir 
araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ne,  Fransa’nın daveti üzerine 
katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da ‘acil eylem’ çağrısı yapmış ve çok geç olmadan 
Suriye içinde yüksek güvenlikli mülteci kampları yapılması gerekliliğini vurgulamıştır 
(http://www.bbc.co.uk, 25.12.2012). Davutoğlu’nun BM’ye sunduğu plan ise şunları 
içermektedir: 

“1) Güvenlik Konseyi mülteci kamplarını ziyaret etmeli ve oradaki ortamı bizzat 
görmeli. 

2) Güvenlik Konseyi, Suriye'de sivillerin yaşadığı yerlere yapılan bombardımanın 
durdurulması için girişimlerde bulunmalı. 

3) Kendi topraklarından edilmiş Suriyelilerin sorunları çözüme kavuşturulmalı. 

4) Bu atılan adımlara rağmen Suriyeliler hala ülkelerinden kaçmaya devam ederlerse 
uluslararası tedbirler alınmalı. 

5) Suriye’ye komşu ülkeler, mülteci sorunuyla ilgilenmek için Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Konseyi ile birleşip bir komite kurmalı. Bu komite Güvelik Konseyi 
tarafından yetkilendirilmeli.” (http://evrensel.net/news.php?id=35412, 09.01.2013). 

 Bu isteğe karşılık olarak ise;  BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson’un, “Bu tip 
öneriler ciddi sorunlar doğurur” yorumunu yapması (http://www.bbc.co.uk, 25.12.2012) ise 
Türkiye’ye destek noktasında BM ne denli yavaş ve kayıtsız davrandığının bir göstergesi 
niteliğindedir. Aynı şekilde ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’in Suriye'ye askeri 
müdahale ile ilgili olarak NATO’nun tampon bölge uygulamasını üstlenmeyeceğini ve bunun 
üstesinden kalkamayacağını belirtmesi de (http://www.evrensel.net/news.php?id=35426, 
09.01.2013) bu noktada Türkiye’nin tek başına bırakıldığının kanıtını oluşturmaktadır. Dahası 
bu güne kadarki sığınmacı masraflarının neredeyse tamamını kendi başına karşılayan 
Türkiye’nin ekonomik destek anlamında da Batılı ülkelerce yalnız bırakıldığı görülmektedir. 
Aralık ayı içersinde BMMYK Türkiye Temsilcisi Carol Batchelor, BMMYK’nın önderliğinde 
Suriyeli sığınmacılar için hazırlanan Suriye Bölgesel Müdahale Planı için gerekli olan paranın 
sadece 500 milyon dolarlık kısmının finanse edilebildiğini,  ancak geri kalan bölümün temin 
edilemediğini açıklaması (http://www.dogruhaber.com.tr, 23.12.2012) ise bu durumun 
göstergesi niteliğindedir. Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, Türkiye Suriyeli sığınmacılar 
meselesinde hem siyasi hem de ekonomik anlamda da pek destek görememektedir.  
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SURĐYEL Đ MÜLTEC ĐLERĐN KARŞILA ŞTIKLARI PROBLEMLER VE 
HÜKÜMETE ELE ŞTĐRĐLER 

Suriye’de yaşanan iç savaş bütün dehşetiyle devam etmektedir ve yaşanan kriz devam 
ettiğinden her geçen gün artan mülteci sayısının durumu kritik hale gelmektedir. 
Sığınmacıların çoğunluğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşması ve korunmaya muhtaç 
halde oldukları bir gerçektir.  Ancak Suriyeli mültecilerin barınması konusunda Türkiye 
elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtmekle beraber mevzuat yetersizliği, 
şeffaflığın olmaması, sınırlardaki geçişlerde yaşanan sorunlar ayrıca Reyhanlı’da meydana 
gelen patlama gibi faktörlerin de etkisiyle uluslararası örgütlerden, iç ve dış basından, yerli 
halktan ve mültecilerin kendilerinden eleştiriler yöneltilmektedir. Dahası içerideki muhalefet 
partileri de hükümetin mülteci politikasına yönelik eleştirilerini arttırmaktadır. Bütün 
bunlardan dolayı da Türkiye için bu mesele çok yönlü problemleri içinde barındıran bir hal 
almıştır.  

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de barındırılması meselesi 2011 yılının Nisan ayından beri 
gerek yerel medyada gerekse uluslararası platformlarda tartışılmaktadır. Ortaya çıkan ve 
insani tarafı ağır basan mülteci sorunu ile ilgili olarak,  meselenin farklı yönleri farklı çevreler 
tarafından dile getirilmektedir. Buraya kadar olan yazıda Suriyeli mültecilerin Türkiye’de 
durumunun fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır. Buradan sonraki bölümde ise meselenin yol 
açtığı ve/veya açabileceği insan hakları, ekonomi, güvenlik, mezhepsel sorunlar bağlamında 
değerlendirmesi yapılacaktır.  

Mültecilerin konumu ile ilgili olarak yaşadıkları sorunlardan olan hukuki sorunlara 
yukarıdaki bölümlerde değinildiği üzere Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu ‘misafir’ statüsü 
Suriyeli mültecilere tanınan haklardan yararlanamama şeklinde anlaşılabilmekte ve başka bir 
ülkeye iltica başvurularını yapamadıkları şeklinde itirazlara neden olabilmektedir. Diğer 
taraftan mültecilerin bulunduğu kamplara girişlerin sadece özel izinlerle gerçekleştirilmesi ve 
Suriyeli mültecilerin gruplar halinde farklı zamanlarda çarşıya çıkışlarına izin veriliyor olması 
(http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari, 28.12.2012) tartışılmaktadır. Görüldüğü 
üzere Suriyeli mülteciler meselesinde yukarıda dile getirilen hukuki statünün getirdiği 
mahrumiyetler ve mültecilerin şehre giriş çıkışlarının çok kontrollü gerçekleşmesi 
mültecilerden gelen eleştiriler olarak değerlendirilirken, kamplara girebilmenin pek çok izne 
bağlanması anti-şeffaflık olarak değerlendirilerek Türkiye içersinde ve dışarısında muhalefet 
ve uluslararası örgütler tarafından eleştirilmektedir. Örneğin bir araştırma ekibi akademik 
araştırma amaçlı olarak bir kampa girme iznini alabiliyorken diğer kamp için izin alamadığını 
dile getirmişlerdir. Bu konu ise kendilerine mültecilerin onurlarını koruma ve dışarıdan 
gelebilecek provokasyonları önleme amaçlı olduğu şeklinde açıklanmıştır (Dinçer ve 
diğerleri, 2013: 20). Bu durum ise eleştirilerin gerçekliğini göstermektedir.  

 Đnsan Hakları Đzleme Örgütü Mülteci Programı direktörü Bill Frelick’ in açıklamalarına 
göre; mülteci akınına uğrayan ülkeler bu akını yavaşlatmak ve ya görünürlüğünü azaltmak 
adına insanları kapalı kamplarda tutma ve onlara statü vermeme yoluna gitmektedirler. 
Frelick, tampon bölge oluşturulsa bile bunun mültecilerin başka ülkelere sığınma hakkını 
elinden alma amaçlı olarak kullanılmaması gerektiğini dile getirmiştir. Mültecilerin uzun 
süreli kapalı kamplarda kalmalarının mülteci haklarının zarar görmesi, buralarda öfke ve 
sıkıntı doğmasına sebep olabileceğine vurgu yaparak, gerekli güvenlik taramasından sonra 
mültecilere hukuki statülerini ve serbest dolaşım haklarının tanınması gerektiğini 
vurgulamıştır  (http://www.hrw.org/fr, 24.12.2012).  Diğer sorunlu bir alan ise kamplarda 
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doğan bebeklerin ‘vatansız’ konumlarıdır. Bu bebekler Suriye’de doğmadıklarından ‘vatansız’ 
olmaktadırlar, diğer bir mesele ise kamplarda eğitim gören çocukların geçerli bir diplomaya 
sahip olamayışları meselesidir (Dinçer ve diğerleri, 2013: 20-21). Görüldüğü üzere Suriyeli 
mültecilerin hukuki pozisyonları hem Türkiye içersindeki bazı çevrelerce hem de Đnsan 
Hakları Örgütleri gibi uluslararası boyutu olan bağımsız kuruluşlarca eleştirilmektedir. Çünkü 
şayet Türkiye kendi resmi mülteci kanunlarına göre hareket edecek olursa; Cenevre 
Sözleşmesine koymuş olduğu coğrafi çekinceden dolayı Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden 
başvuru yapan kişilere mülteci veya sığınmacı statüsü verememektedir. Ancak üçüncü bir 
ülkeye iltica talebinde bulunan kişilerin talepleri değerlendirmeye alınacak ve BMMYK yer 
bulana dek bu kişileri barındıracaktır. Bu durumda ise sorumluluk BMMYK’a aittir. Fakat 
Suriyelilerin mülteci statüleri yoktur ve böyle bir süreç bu kişiler için başlatılmamaktadır. Bu 
ise hem Suriyeli mülteciler hem de Đnsan ve mülteci hakları kuruluşları tarafından hak kaybı 
olarak algılanmaktadır. Yeni yapılan yasada ise yine Avrupa ülkeleri dışından gelen 
sığınmacılara ‘mülteci’ statüsü verilmemektedir. Mültecilerin kaldığı kamplarla ilgili diğer bir 
problem ise, Mülteci Hakları Koordinasyonu Suriyeli mültecilerin bulunduğu kamplar için, 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetin 
yeterince şeffaf olmadığı şeklindeki eleştirilerdir. Bu örgüt, kamplardaki genel durum ve 
işleyişin sivil denetime ve ulusal ve uluslararası uzman sivil toplum kuruluşlarının da izleme 
ve katılımına açılması gerektiğini vurgulamıştır (http://www.bianet.org/bianet/insan-
haklari/130852-suriyeli-multeciler-icin-talepler, 30.12.2012).  

 Özellikle Apaydın kampı ile ilgili yasak ve ardından gelen hükümet açıklaması hukuki 
olarak çelişkili durum ve şeffaf olmamak şeklinde eleştiriler almıştır. Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın asker ve sivillerin ayrı sığınmacı statüsünde bulunduğunu söylemesi ve 
ardından Davutoğlu’nun, kampın ‘muharip yabancı ordu mensuplarının Türkiye’ye kabulü’nü 
düzenleyen 1941 tarihli bir yasa ve 1994 tarihli bir yönetmeliğe tabi olduğunu açıklaması ise 
kafaların daha fazla karışmasına neden olmuştur. Çünkü yönetmeliğin; ordusu bir üçüncü 
ülkeyle savaş veya silahlı çatışma halinde bulunan asker kişileri kapsıyor olması, bu hukuki 
açıklamayı da yetersiz kılmaktadır. (Güven, 2012). Hükümet hukuki zeminin yetersizliği ve 
şeffaf olmaması noktasında eleştirilmekte ve bunun nedeni olarak da bu kampların Özgür 
Suriye Ordusunu destekleme amaçlı kullanıldığı ve aslında Türkiye’nin bu savaşın bir tarafı 
gibi davrandığı yönünde eleştirilere sebep olmaktadır.  

Mülteci kamplarının hukuki açıdan tartışılır konumları ve şeffaf olunmayışı gibi 
sorunların yanı sıra mültecilerin can güvenliği nedeniyle kurulu düzenlerini, işlerini, 
okullarını ve yakınlarını bırakmak zorunda olmaları da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca 
muhtemelen yakınlarının ölümüne şahit olarak bu acıyla birlikte, son derece zor şartlarda 
kamplarda yaşamak zorunda olmalarının onlarda çeşitli psikolojik sorunlara yol açabileceği 
de göz önüne alınması gereken bir konudur. Kerem Kınık’ın ifadeleri ile “göç, sürgün ve 
iltica; yıllardır yaşadığı topraktan sökülen bir ağacın başka bir coğrafyada, bambaşka bir 
iklimde ve alışık olmadığı bir ormanda yeniden dikilerek yaşamak zorunda kalmasına 
benzetebileceğimiz mültecilik, bir insan ve bir toplumun karşılaşabileceği en trajik 
durumlardan biridir” (Kınık, 2010: 39). Mültecilerin yüzleştiği durum aslında tam bir 
‘evsizlik’ durumudur; hiçbir şeyin garantisinin olmadığı bir dünyada (Chambers, 2005: 125)  
var olabilme kavgası içindedirler. Mültecileri ayakta tutan şey, asli bir evlerinin olduğu ve 
oraya dönebilecekleri düşüncesidir (Chambers, 2005: 11). Belki de bu yüzden bazı mülteciler 
güvenlik sorunları olsa bile sınıra çok yakın merkezlerde kalmayı tercih ediyorlardır. Bu 
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meseleyi sadece Özgür Suriye Ordusu ile ilintilendirmek bu konuyu açıklama adına yetersiz 
kalacaktır.  

Mültecilerin içinde bulundukları psikolojik atmosfer bu çalışmanın alanı ve kapsamı 
dışında olmakla birlikte, bu insanların zaman zaman yabancı basında da yayınlanan ve Türk 
insanları tarafından kendilerine yapılan iyiliğe karşı nankörlük şeklinde değerlendirilmesine 
yol açtığı belirtilen tavırlarının açıklanması adına önemlidir. Yoksa,  Yayladağı Kampı'nda 
bulunanlar gıda yardımı ve tıbbi yardım noktalarında sorun yaşamadıklarını belirttikleri halde 
burada bulunan bir kısım mültecilerin kamplardaki uygulanan sıkı tedbirler ve izolasyon 
nedeniyle açlık grevine başlamasını (Karaca, 2011, http://www.bianet.org, 25.08.2013) 
anlamak mümkün değildir. Buradan anlaşıldığı üzere mülteci kamplarında kalan insanlar 
yaşadıkları üzücü durumların ve yersiz yurtsuz kalmalarının neticesinde travmatik davranışlar 
sergileyebilmektedirler ve bu durumlar zaman zaman yabancı basına bile aksetmektedir. 
Türkiye’ye gelen mültecilerin normal hayata dönebilmeleri 3-5 ayı bulabilmektedir. Hal böyle 
iken buralardaki işsiz genç erkek nüfus da büyük sıkıntılar oluşturmaktadır (Güçer ve 
diğerleri, 2013).  

Mülteci kamplarının dışında buradan kalanların çok daha fazla Suriyeli kendi 
imkânlarıyla Türkiye’nin değişik yerlerinde barınmaya çalışmaktadırlar. Bu kişilerin bir kısmı 
Türkiye’deki akrabalarının yardımlarıyla kalırken bir kısmı izbe yerlerde parklarda yaşamaya 
çalışmaktadırlar. Belli bir kesim de kendi imkânlarıyla kiraladıkları evlerde oturmaktadırlar. 
Her ne kadar pek çok yerli Sivil Toplum Kuruluşu bu kişilerin yardımına koşsa bile yetersiz 
kalmaktadırlar (Dinçer ve diğerleri, 2013). Kamplardaki mülteciler belli olanaklara sahip 
olsalar da dışarıda kalanlar bunlardan mahkûm durumdadırlar. Belki de Türkiye için en 
sorunlu alanlardan birini topluma yayılmış halde bulunan mülteciler oluşturmaktadır. 

 

MÜLTEC ĐLERĐN TÜRK ĐYE ÜZERĐNDEKĐ ETK ĐSĐ 

 Bir başka sorun ise bütün mültecilerin karşılaştığı zorluklarından birisi olan ırkçılık ve 
şiddetle karşı karşıya bulunma riskidir (Kolukırık, 2009: 3). Aslında bu güne kadar 
Suriyelilere yönelik açıkça ırkçı bir davranıştan söz etmek de mümkün olmamakla birlikte 
zaman zaman yaşanan adli vakaların sayısı artmakta, dilenci olarak dolaşan Suriyeli 
mülteciler toplumu tedirgin etmektedir. Zaten bir toplumun beraberinde bir sürü problemi de 
getiren yabancı unsurları memnuniyetle karşılaması olası bir şey değildir. Bu durumun 
özellikle hükümete muhalif kesimler tarafından iç siyasete alet edilmeye çalışıldığı da açıktır. 
Örneğin ‘Suriyeli sığınmacı’ meselesinde ‘sığınmacılara oy hakkı verileceği’ yönündeki 
söylemler en sonunda Millet Meclisine soru önergesi olarak sunulmuş ve böyle bir hakkın 
verilmesinin mümkün olmadığı yönünde Đçişleri Bakanı açıklama yapmıştır 
(http://www.iskenderunses.net, 22.08.2013) . En büyük tepki ise Reyhanlı saldırılarından 
sonra gelmiş olmasına rağmen halk çok çabuk yatışmış ve Suriyeli sığınmacılara yönelik 
tatsız bir olay yaşanmamıştır. Suriyeli mülteciler ve halk arasındaki bu sorunsuz ilişkilerin her 
an ters yüz olması olasıdır. Zira bu kadar kalabalık bir göçmen kitlesi yerel halkı da çok fazla 
etkilemektedir (Güçer ve diğerleri, 2013). 

Diğer taraftan meseleye mezhepsel farklılıklar nazarıyla bakan bir kesimin ise, 
Türkiye’de Alevi Türk vatandaşlarının kendilerini Esed rejimine yakın hissettikleri, bu 
durumun özellikle Hatay iline özgü bir durum olarak buradaki Arap kökenli Alevilerde daha 
kuvvetli hissedildiği (hala Antakya çarşısında Esed resimli hediyelik eşyalar satıldığı) ifade 
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edilmektedir. Belki de Türkiye için en problemli alan ise bu alandır.  Gün geçtikçe kendini 
Suriyeli muhaliflere yakın hisseden Sünnilerle, kendini Esed rejimine yakın hisseden Aleviler 
arasında mezhepsel tansiyonu yükseltme riski söylemlerinin arttığı savunulmaktadır ( Watson 
ve Tüysüz, 2012). Bu durumların ne kadar gerçeği yansıttığı bilinmemektedir. Bunları 
Türkiye’de bir Alevi-Sünni çatışmasına zemin hazırlayacağı şeklinde okumak, Türkiye için 
karamsar bir öngörü olarak değerlendirmek gerekir. Zira Hatay’daki pek çok Alevi ve Sünni 
Türk vatandaşının Suriye’de akrabası vardır ve gerçek yakınlık duygusunun nedenlerinden 
birinin bu olduğu söylenebilir. Türkiye’de ki Aleviler’in, Esed’e bakış açısıyla ilgili farklı 
görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre ne Türkiye’nin diğer yerlerinde ki Sünniler kendilerini 
Özgür Suriye Ordusuyla özdeşleştirmiştir ne de Türk Aleviler Esed’e bu kadar yakın 
hissetmektedirler. Esed rejiminin Alevi rejimi gibi lanse etmek ise yapılan yanlışların başında 
gelmektedir. (http://www.alevihaberajansi.com, 25.08.2013). Diğer görüş ise; Aleviler’in 
Esed rejimini desteklediklerini benimsemektedir ve bunun sebebi olarak da Özgür Suriye 
Ordusunun amacının Alevileri yok etmek olduğu şeklindeki görüştür (Ayazoğlu, 2012).  

Türkiye’de ki Alevi kesimin Esed rejimine olan yaklaşımları farlı bakış açılarıyla böyle 
ifade edilse bile, yerel, ulusal ve dünya basınında çatışma zeminini temel nedenini mezhepsel 
farklılıklarda aramak şeklinde bir yönelim vardır. Mezhepsel farklılıkların bu şekilde 
Suriye’deki olayların tek nedeni şeklinde yorumlanması ve asıl problemin demokratik 
olmayan bir rejimden kaynaklandığının göz ardı edilerek Erdoğan hükümetinin Ortadoğu’daki 
Sünnilerin lideri olarak lanse edilmesi bu ayrışmayı ise daha da keskinleştirecek tehlikeli bir 
yaklaşımdır.  Belki de Suriyeli mülteciler meselesinin Türkiye’ye vereceği en büyük zarar ve 
şu andaki su yüzüne çıkmamış potansiyel tehlike; tetiklenecek bir Sünni-Alevi ayrışmasıdır 
ki, en çok dikkat edilmesi gereken nokta burasıdır. Aslına bakılırsa Antakya bütün mezhepler 
için güvenli bir yer konumundadır (Phillips, 2012). Burası mezhepsel farklılıkların insanların 
ili şkilerini etkilemediği güvenli bir şehirdir. Ancak mülteci kamplarından kaçan veya 
sınırlardan geceleri şehre sızan bazı Suriyelilerin işledikleri adi suçlarla güven ortamı 
zedelenmekte ve şehirdeki yaşayan herkesi Sünni olsun Alevi olsun tedirgin hale 
getirmektedir. (Zeki Küçük, Kişisel görüşme, 24.12.2012). Kamplarda kayıt sisteminin 
oturmamış olması burada kalanların kimler olduğunu belirsizleştirmektedir ve sınırlarda 
kaçakçılığın çok yaygın olması (Güçer ve diğerleri, 2013)  Türkiye’nin ve yöre halkının nasıl 
bir güvenlik problemi ile karşı karşıya olduğunun göstergeleridir. 

 Bu noktadan da bütün mülteci kabul eden ev sahibi ülkeleri bekleyen en büyük 
risklerden biri ülkelerin kapasitelerini aşacak derecede gelen umutsuz ve bir o kadar politize 
olmuş toplulukların varlığıdır  (Phillips, 2012) ve Türkiye için de bu durum olası bir 
problemdir. Özellikle çok fakir insanların barındığı mülteci kamplarında kalan kişilerin 
davranışları Hatay şehrinde halkı rahatsız ettikleri ifade edilmektedir. Alevilerin Esed’i, 
Sünnilerin ise Özgür Suriye ordusunu kendilerine yakın hissettikleri ileri sürülmekle birlikte 
Hatay’da kendi şehirlerindeki Sünnilerin Alevilere Alevilerin de Sünnilere çatışmacı bir 
şekilde yaklaşmasını netice verecek düzeyde bir durum söz konusu değildir. Çünkü 
mültecilerden hem Hataylı Alevilerin hem de Sünnilerin rahatsız oldukları belirtilmektedir. 
(Zeki Küçük, Kişisel görüşme, 24.12.2012 ve Nevin Muharremoğlu, Kişisel görüşme, 14.12. 
2012). Zira örnek bir olayla açıklanacak olursa sadece bir hafta sonu 40 bin Suriyelinin 
mülteci kampları dışında resmi belgeleriyle şehirde ev kiralamaları toplumda paniğe yol 
açmıştır (Booth, 2012). Zira yapılan bir araştırmaya göre, sadece Ceylanpınar’daki kampta 
6000 adet işsiz ve provoke olmaya müsait genç erkek nüfus bulunmaktadır (Güçer ve 
diğerleri, 2013). Tüm risklerine rağmen şu andaki durum sadece şehirlerine gelen yabancıların 
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verdiği rahatsızlıktan öte değildir. Her ne kadar özellikle yabancı basında bu olayın 
Türkiye’de bir Alevi-Sünni çekişmesini körükleyeceği yönünde yayınlar çıksa da fiili durum 
bunu göstermemektedir. Bununla beraber yine de 2012 Ağustos ayında Lübnanlı Sünni ve 
Alevi toplumlar arasında meydana gelen huzursuzluğun yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan 
çatışmalara yol açması ve Suriye anlaşmazlığının Lübnan’ın iç dengelerini etkiler hale 
gelmesi (http://www.bbc.co.uk , 09.01.2013). Türkiye’deki yetkililerin de dikkatli olmaları 
yönünde bir ikaz niteliğini taşımaktadır. 

Yukarıda değinilen sorunların yanı sıra, mülteci kamplarının sınıra çok yakın bölgelere 
kurulmuş olması (şu an bazıları itibariyle uzak bölgelerde çadır kentler oluşturulmuştur) 
mültecilerin güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır. Her ne kadar kuruldukları tarihte 
yürürlükte olan 1994 yönetmeliğinin 11. Maddesi, mülteci ve sığınmacıların barınmalarına 
yönelik ileri toplama bölgelerinin Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek, mümkün 
olduğu kadar sınıra yakın olacak şekilde, Đçişleri Bakanlığı'nca tespit edileceğini ve 
valiliklerce kurulacağını belirtse de aynı yönetmeliğin 10. Maddesi sığınmacı ve mültecilerin 
devletin himayesi ve gözetimi altında olacağını öngörerek, can güvenliklerinin sağlanması 
açısından devlete yükümlülükler getirmektedir. Çatışmaların sınıra yakın yerlerde sürüyor 
olması kamplarda yaşayan sığınmacıların can güvenliklerini riske sokabilmektedir. Sınırdaki 
kamplardan birinin birkaç yüz metre ötesine bomba düşmesi de bunu göstermektedir (Scott ve 
Meyer, 2012 ). Bu nedenle sığınmacı kampların çatışmaların yaşandığı sınırdan uzak güvenli 
bölgelerde kurulması Türkiye’nin mevzuatça öngörülmüş yükümlülüğünü oluşturmaktadır. 
Esed rejimi rutin olarak Türk sınırına yakın bölgede bombardıman yapmaktadır. Bu nedenle 
Af Örgütü kampların sınırın en az 50 km içerisine kurulması gerektiğini söylemektedir. Bu 
yakınlıktan dolayı ise buralarda barınan bazı muhaliflerin çatışmaları körükleyici tavırlar 
içinde bulunulabileceği de ihtimal dâhilindedir. Bu risklerin yanı sıra Suriye tarafında üslenen 
PKK  faktörü de güvenlik risklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır 
(http://gundem.milliyet.com.tr, 17.12.2012).  

Para sıkıntısı olan Suriyeli gençlerin Suriye’ye rahat bir şekilde giriş çıkış yapabilmeleri 
(Phillips, 2012), geceleri kamplardan mültecilerin yasadışı da olsa çıkmaları, ayrıca 
hükümetin Özgür Suriye Ordusu üyelerinin rahat rahat Suriye’ye giriş-çıkış yapmalarına göz 
yumduğu hatta onlara kucak açtığı yönündeki eleştiriler dikkate alındığında Türkiye ve 
özellikle bölge insanının güvenliği noktasında da problemli bir konuyla karşı karşıya kalındığı 
açıktır.  Zaten bir Türk Jetinin, Suriye tarafından düşürülmesi Suriye’den gelen bombalarla ve 
seken mermilerle pek çok Türk vatandaşının ölmesi ve yaralanması, ayrıca büyük yankı 
uyandıran Reyhanlı patlaması gibi olaylar konunun güvenlik noktasından en önemli problemli 
alanlardan biri olduğunu göstermektedir. Bu gibi güvenlik nedenlerinin iki ülkeyi savaşın 
eşiğine getirdiği de unutulmamalıdır. Suriyeli muhaliflerin kaldığı mültecileri barınma 
merkezlerini Özgür Suriye Ordusu’nun lojistik destek alanı olarak gören Esed rejiminin 
Türkiye’deki barış ortamı adına ne denli bir risk taşıdığı da bu meselenin Türkiye’nin başına 
ne gibi problemler açabileceği de açıkça görülmektedir. 

Diğer taraftan herkesin kabul ettiği şekilde kendi imkânlarını zorlayarak mültecileri 
barındırmaya çalışan Türkiye içerideki baskıların ve mülteci sayısının aşırı derecede 
artmasıyla bölgeye girişleri adeta askıya almış durumdadır. Haklı nedenlerine rağmen Đnsan 
hakları izleme komitesinden Garry Simpson Türkiye’nin açık kapı politikasını bırakarak son 
dört haftadır Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni çiğnediğini beyan etmiştir (Blair, 2012). 
Zaten mülteci hareketleri kriz durumu oluşturmak isteyen kesimlerce çok kolay bir şekilde 
kullanılabilmekte ve siyasiler, yardım kuruluşları ve konuyla ilgili herkes tarafından tehlike 
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ve güvenlik söylemlerine yol açmaktadır (Kolukırık, 2009: 3).  Hükümet açısından 
bakıldığında iç politik olarak çok sıkıntılı bir durum hali hazırda varken yapılan bunca 
çabaların karşılığında adeta hiç kılını kıpırdatmayan Avrupa ülkeleri ve BM yerine 
Türkiye’nin açık kapı politikasından vazgeçmesi eleştirilmektedir. BM nin ödenek yokluğu 
nedeniyle 02 Aralık 2014 ‘de Suriyeli mültecilere yaptığı yardımları askıya aldığını 
açıklamıştır (http://www.kanalahaber.com/haber/dunya/bm-suriyeye-gida-yardimini-askiya-
aldi-205575/, 10.12.2014). Bu durumun Türkiye ekonomisini daha da zor duruma sokacağı 
açıktır. 

  Suriye krizinin dolayısıyla Suriyeli mültecilerin yol açtığı ekonomik sorunlar mercek 
altına alındığında ise Türkiye’nin bu ülke ile ticari ilişkilerinde düşüşü bir tarafa bırakırsak,  
özellikle Hatay ilinin ticari gelirlerinde Suriye krizinden sonra oldukça düşüş 
gözlemlenmiştir. Türkiye Genç Đşadamları Derneği (TÜGĐAD) Genel Başkanı Ali Yücelen’in 
açıklamalarına göre; “Suriye üzerinden Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapılan ticaret, nakliye 
problemlerinden dolayı sekteye uğramış, Suriye ile ticaret hacmi 2010 yılında 2 milyar 297 
milyon dolar hacminde iken, 2011 yılında 1 milyar 946 milyon dolar, 2012 yılının 8 aylık 
döneminde 400 milyon dolara gerilemiştir. Hatay'ın 2010 yılında 118 milyon dolar olan 
doğrudan ihracat rakamları, 2012 yılının ilk yedi ayında 33 milyon dolara gerilemiştir. Bütün 
bu olumsuz gelişmeler bölgenin sosyo-ekonomik dengelerini alt üst etmiştir”  
(http://www.antakyagazetesi.com, 15.12.2012).  Buradan da anlaşılacağı üzere Suriye krizinin 
etkileri Hatay ilinin ticari gelirlerini düşürmüştür. Öte yandan Suriyeli mülteci kamplarında 
kalan kişilerin ucuz işçi olarak inşaatlarda kaçak olarak çalışmaları ve Hatay iline gelen 
zengin Suriyelilerin ev kiralarını iki katına çıkarması emlakçı ve ev sahiplerini mutlu ederken 
bu durumlar şehrin ekonomik dengelerini etkilemektedir (http://www.stargazete.com, 02. 01. 
2013).  Mültecilerin Türk toplumsal yapısına da negatif etkileri olduğu gözlemlenmektedir. 
Örneğin, çok eşlili ğin yaygın olduğu Suriye’den gelen ailelerin etkisiyle sınır kentlerinde pek 
çok Türk erkeğinin Suriyeli bayanları ikinci eş olarak aldıkları gözlemleniştir. Diğer taraftan 
bu bölgelerde dilencilik ve adi suç sayısında da artışlar olmuştur (Dinçer ve diğerleri, 2013: 
35). 

Mülteci sorununun toplumsal ve ekonomik sorunlarından daha çok siyasi sonuçları 
ürkütücü gözükmektedir. Zira daha önceki mülteci akınlarında Türkiye’ye sığınan pek çok 
sığınmacı geri dönmüştür (Đçduygu ve Toktaş, 2055: 30) ve bu gün gelen Suriyeli mültecilerin 
pek çoğu da ülkelerindeki güvenlik ortamı sağlandığında geri döneceklerdir. Önemli olan bu 
sürecin hızlandırılması ve Türkiye’nin hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasi açıdan en 
az zararla bu süreci atlatmasıdır.  Tampon bölge bu gün yine ihtiyaç duyulan bir hale 
gelmiştir. Ancak Suriye’de böyle bir alan kurulduğunda Esed rejimini destekleyen Đran, Rusya 
ve Çin gibi ülkelerle birlikte hem Suriye halkının Esed'i destekleyen kısımları, hem Hizbullah 
grupları ile karşı karşıya gelmek demek olacağından, burayı askeri olarak korumaya kalkmak 
bunlarla çatışmayı da göze almak anlamına geleceğinden Batılı güçler buna 
yanaşmamaktadırlar. (Başer, 2012).  Dünyada bu çatışmayı göze alabilecek tek güç olan ABD 
ise dış politika anlayışını ekonomi-politik gücünün zayıflaması nedeniyle klasik çevreleme 
politikasından ‘kendi gücünü sınırlandırma’ politikasına çevirmiştir.  Özellikle Arap Baharı 
sürecinde oldukça geri planda durarak BM ile ortak hareketi öne çıkarması ve bu süreçte 
olaylara müdahale adına Bölgesel güçleri destekliyor olması da bunun göstergesidir (Akgün, 
2012: 12). Bu perspektiften Bölgesel güç olmayı hedefleyen Türkiye’nin Suriye krizinde aktif 
bir rol alması ve Suriyeli göçmenleri başka ülkelerin desteğini istemeden “özellikle sayı bu 
kadar artmadan önce” barındırması anlamlı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilecektir. 
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Ancak burada asıl mesele Türkiye’nin kendisine biçtiği/biçilen yeni rolü 
destekleyebilecek alt yapısının olup olmadığı ise en sorunlu alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’nin bunu destekleyebilecek askeri potansiyelinin yetersizliği 
ve bölgeyi tanıyan yeterli uzman olamayışı ve Suriye Krizinde ülkenin içyapısının doğru 
analiz edilememiş olması gibi sebeplerle hiç istemediği bir şekilde bu iç savaşa taraf olmak 
durumunda kalmıştır. Türkiye’nin Suriye krizinde gelinen noktadaki konumu ise ABD’nin 
değişen dış politika anlayışından kalan boşluğu doldurmak zorunluluğunun getirdiği bir 
şeydir. Bu noktadan daha kendi iç problemi olan Kürt sorununu çözüme ulaştıramamış bir 
Türkiye’nin (Özdemir, 2012) problemlerine bir de Alevi- Sünni tartışmalarını 
eklemlendirmesi beklediği bir nokta olmasa gerektir.  Bu bağlamda Bölgesel güç olmayı 
hedefleyen Türkiye Suriye olaylarındaki başarı veya başarısızlığıyla test edilmektedir 
(Progonati, 2012). Ancak bu aşama Türkiye ve Erdoğan Hükümeti için çok büyük riskler 
taşımaktadır. Özellikle Suriye’de ortaya çıkan ve yaptığı eylemlerle dünya gündemine oturan 
IŞĐD örgütü ABD’nin ve Türkiye’nin bu savaşta rollerinin irdelenmesine yol açmıştır. ABD 
ve koalisyon güçleri 2011 baharında başlayan Suriye iç savaşındaki pasif durumlarını ancak 
2014 Eylülünde bozabilmiş bu durumda da askerini bölgeye sokmamış havadan müdahaleyi 
tercih etmiştir (http://www.gazetevatan.com/koalisyondan-suriye-ye-ilk-isid-mudahalesi-
680302-dunya/, 13.12.2014). Yine yukarıda değinilen bölgesel aktörlerden yararlanma 
politikası kapsamında bu örgüte karşı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine ait peşmergeleri 
devreye sokmuştur.  

Ülke bazında ise bu kadar Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye’nin bu konudan doğan 
sorunlarla baş etme noktasında zorlanması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Beklenen ekonomik, siyasal ve sosyal konulardaki bu problemlerin aşılması adına Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun önerisi olan tampon bölge önerisi ise BM tarafından kabul 
görmemiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres’in bir 
söyleşide,  Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın aktif desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulaması ve bu 
sorunlar için henüz siyasi bir çözüm ümidi görünmediği halde, durumun Avrupa’nın 
mültecilere kapısını açacak kadar da acil olmadığını ifade etmesi (Heckmann, 2012) de 
Türkiye’nin yalnız kaldığını göstermesi açısından önemli bir beyandır. Aslında tampon bölge 
uygulaması daha önce de uygulanan bir yöntem ve hem ekonomik hem de siyasi açıdan 
Türkiye’yi rahatlatacak bir tedbirdir. Daha önceki yıllarda da bu tür uygulamalar görülmüştür. 
Örneğin; Mart ve Nisan 1991’de Irak’tan kaçan 1,5 milyon Iraklı Kürt, Türkiye-Irak sınırına 
yığılmıştır. Yukarıda anlatılan ilgili mülteci mevzuatı gereği Türkiye mültecilere sınırlarını 
açmamış ve 450,000 Iraklı Kürt, aşarak yasadışı yollardan Türkiye’ye girmiş ve Türkiye, 
barınak ve yiyecek bulmakta zorlanmıştır. Kürtlerin bu durumunun dünya kamuoyuna 
yansımasıyla, koalisyon güçleri bu baskı sonucu BM’nin 688 sayılı kararı gereği 11 ülkenin 
katılımıyla Huzur Operasyonu’nu düzenleyerek Kuzey Irak’ta bir güvenli bölge 
oluşturmuşlardır (http://irak.ihh.org.tr/mueltecisorunu/iraklimulteciler/irakli.html, 
27.12.2012). 

 

SONUÇ 

  Türkiye konumu itibariyle oldukça problemli bir coğrafyanın tam da orta yerindeki 
bir bölgededir. Bu jeopolitik konumu yüzünden de geçmişten günümüze mülteci 
problemleriyle sık sık karşılaşmış bir ülkedir ve bu problemlerin en sıkıntılı olanları ise savaş 
gibi zorunlu nedenlerle sınırlarına yığılan toplu sığınmacı gruplarıdır denilebilir. Türkiye’nin 
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2011 yılı baharından beri karşılaşmış olduğu Suriyeli mülteciler sorunu ise beraberinde pek 
çok problemi de getiren ve diğer mülteci sorunlarından çok daha karmaşık, Türkiye’nin 
bölgesel olarak da konumunu etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bu noktadan da özellikle 
Erdoğan Hükümeti haklı veya haksız pek çok eleştirinin öznesi konumuna gelmiştir. Aslına 
bakılırsa hangi ülkede olursa olsun mülteci konusu çok çabuk provoke edilebilme özellikleri 
ile hükümetlerin dikkat etmeleri gereken bir konudur.  

 Türkiye’de Suriyeli mülteciler hali hazırda 20 barınma merkezinde ‘misafir’ ya da bir 
başka ifadeyle ‘geçici koruma’ statüsünde barındırılmaktadırlar. Bu insanların canlarını 
kurtarmak amacıyla Türkiye’ye sığındığı ve Suriye’de bir iç savaş yaşandığı konusu şüphe 
götürmez bir gerçektir. Zaten bu göç sorunu sadece Türkiye’yi değil Suriye’nin komşuları 
olan diğer bazı ülkeleri de etkilemiş bölgesel bir sorun durumundadır. Türkiye mültecilerin 
barındırılması adına yaptığı çabalardan dolayı takdir edilmekle birlikte, hem yabancı ve yerli 
basın olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da eleştirilere muhatap olmak 
durumunda kalmaktadır. Bu eleştirileri şu şekilde özetleyecek olursak; mülteci kamplarında 
bulunan kişilerin hukuki statülerinin yetersiz olduğu ve Suriyeli mültecilerin Türk hukuk 
sisteminde mültecilere tanınan haklardan mahrum kaldığı yönündedir. Diğer bir eleştiri ise 
kampların denetime açık olmadığı yönündedir ve bununla bağlantılı olarak Suriyeli 
muhaliflerin lojistik merkezi şeklinde yorumlara sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra kapalı 
alanlarda ikamete mecbur tutulan mültecilerin psikolojik problemler yaşayacağı eleştirisi de 
yapılmaktadır. Diğer taraftan mültecilerin barındıkları merkezlerin sınıra çok yakın olması 
nedeniyle o bölgenin ve buralarda bulunan mültecilerin ve Türk halkının güvenliği açısından 
tehlikeli olacağı belirtilmekte yine bu yakınlığın Özgür Suriye Ordusuna yardım amaçlı bu 
şekilde konuşlandırıldığı ileri sürülmektedir. Ayrıca toplumsal olarak yabancı insanların yöre 
halkını tedirgin ettiği, Hatay’dan patlak verecek bir mezhepsel çatışmaya yol açabileceği ve 
Suriyeli mültecilerin yine özellikle Hatay başta olmak üzere ekonomik dengeleri bozduğu 
yönünde eleştiriler de bulunmaktadır.  

 Bütün bu eleştirilerin sonucu hükümet bu eleştirilere cevap niteliğinde bazı 
girişimlerde bulunmuştur. 2012 yılında Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 
“Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadır Kentler Hakkında Rapor”’da bu 
eleştirilere yönelik cevap ve açıklamalar yer almaktadır. Ancak bu açıklamalar, tartışmaları 
bitirmeye yetmemiştir. Özellikle Suriyeli göçmenlerin hukuki olarak karmaşık durumu 
hükümeti göçmenler hususunda kanun çıkarma yoluna itmiş ve  ‘Yabancılar ve Uluslar Arası 
Koruma Kanunu’  adı altında yeni bir yasa ve bu yasayla ‘Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’ 
kurulmuştur. Belki bu düzenlemeyle Suriyeli mültecilerin statüleri yasal olarak bir zemine 
oturtulmuştur ancak bazı çevrelerin, bu sorunun insani yardım boyutunun dışında, 
Türkiye’nin bölgesel aktör olarak bölgede söz sahibi olma adına hükümet tarafından 
kullanıldığı yönündeki algısı ağır basmaktadır.  Öte yandan ABD’nin ve AB ülkelerinin 
çekimser davranışları ve Türkiye’nin Suriye meselesinde Esed rejimiyle dolaylı olarak 
savaşan taraf olarak algılanması esas tedirginlik oluşturan bir konudur. Suriyeli muhalifleri 
açıkça destekleyen Türkiye’nin ileride kurulacak yeni Suriye’yi müttefik olarak bulacağı da 
şüpheli bir meseledir. Arap sokaklarında son derece popüler olan Erdoğan’ı Arap 
yönetimlerinin ne kadar isteyeceği sorgulanması gereken bir alandır. Arap baharından sonra 
Mısırda iktidar geçen Müslüman Kardeşler’in Türkiye’yi örnek almayacaklarını ifade etmeleri 
aslında Türkiye’nin Ortadoğu’da lider rolünden rahatsız olduklarını dile getirmeleridir (Önal, 
2011). Bu durum da gösteriyor ki sadece sokakların gönlünü almakla bölgesel olarak lider 
aktör olabilmek mümkün görünmemektedir. Müslüman kardeşlerin Suriye’de de 1940 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

142 

yılından beri örgütlenmesi olduğu  (http://tr.wikipedia.org, 09.01.2013) düşünüldüğünde bu 
örgütün Türkiye’nin liderliğine bakış açısı zaten bellidir. Ayrıca Mısır’da meydana gelen 
darbe ve sonrası gelişmelerin ‘Arap Baharı’ rüzgârının geriye doğru estiği düşüncelerine yol 
açmıştır. Bu durum ise Suriye’de gerçekleşemeyen baharın Esed lehine sonuçlanma ihtimalini 
akıllara getirmektedir. Bu noktadan da Suriye politikasını dizayn eden otoritelerin bunları 
dikkate alarak bu meseleye yaklaşmaları fazla risk almadan ilerlemeleri reel politik adına 
önemli bir gerçek olsa gerektir.  

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan pek çok problemleri içerisinde barındıran mülteci 
meselesinde Türkiye’nin durumu gerçekten sıkıntılıdır. Bir taraftan sınırlarını açtığı 
Suriyelilerden bile eleştiri alırken diğer taraftan da iç politikada eleştirilere maruz 
kalmaktadır. Kamplarda sık sık nahoş olaylar yaşanması, görevliler ile sığınmacılar arasında 
sert tartışmalar görülmesi gibi nedenlerle Suriye istikrara kavuştuğunda sığınmacılar tekrar 
ülkelerine döndüklerinde ülkemiz hakkında ne kadar iyi şeyler düşünecekleri ise çok şüpheli 
görünmektedir (Günay, 2012a). Bu durum ise beklentilerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. 
Diğer taraftan Suriye’de rejim karşıtlığı şeklinde başlayan savaşın duygusal bir bağlamda 
mezhepsel karşıtlığa dönüşmesi Türkiye’ye gelen Suriyeli yaralıların Alevi doktor 
istememeleri (Günay, 2012b) gibi göstergelerle Suriye krizi hızla mezhepsel çatışmaya 
dönüşme eğilimdedir. Türkiye’nin en çok dikkat etmesi gereken ise, mezhepsel sorunların 
Suriye’li mülteciler aracılığıyla Türkiye’ye aktarılmamasıdır. Zaten bu tür provokatif 
eylemler zaman zaman ülke gündemini meşgul etmektedir1.  En son yayınlanan Avrupa 
Birli ği Đlerleme Raporunda da bu meselelere değinilmiş Alevi vatandaşların isteklerinin 
karşılık görmediği sonucunu çıkarabileceğimiz eleştiriler yapılmış ancak buna karşılık olarak 
Türkiye’nin hazırladığı raporda ise bu sıkıntılara cevap verilmemiştir2. Zaten Suriye sorununu 
diğer Ortadoğu ülkelerinin sorunlarından ayıran en önemli farklılığın ise bölgede meydana 
gelecek bir mezhep çatışmasına tetikleyici rol alabilme riskidir (Akpınar, 2013: 38). Diğer 
taraftan bölgede ortaya çıkan radikal Đslami bir terör örgütü olan IŞĐD faktörü ve Türkiye 
tarafından PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’ ye ABD tarafından silah desteği yapılması 
Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden gelişmelerdir. 

 Bu riskler göz önüne alındığında ise Hükümet’in Türkiye’nin kendi iç istikrarını 
güvence altına alma adına bütüncül ve birleştirici bir yaklaşımla politikalar üreterek, bu tür 
mezhepseli dinsel, etnik ve düşünsel ayrışmaların getireceği zararları önleme adına daha aktif 
politikalarla toplumun bütün kesimlerini kucaklaması belki de bu sorunu en az zararla 
atlatmasını sağlayacaktır. Türkiye bütün eleştirilere rağmen insani yönleri ağır basan Suriyeli 
mülteci problemini 2011 baharından buyana başarıyla yönetmiş ve olası Suriye-Türkiye 
savaşı durumlarında itidali elden bırakmamıştır. Türkiye kendi iç dengelerini barışçıl bir 
şekilde koruyarak Suriye’deki krizden en az şekilde etkileneceği öngörülebilir. Dolayısıyla 
Ortadoğu’daki karmaşanın Türkiye’ye sıçramaması Türkiye’nin kendi iç barışını ve 
güvenliğini sağlamasıyla doğrudan ilintilidir denilebilir. 

 

                                                   
1 Zaman zaman Türkiyeli Alevi vatandaşların kapılarına işaret koyulması örneği. 
2 Ayrıntılı bilgi için Bakınız: AB raporu için, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123, Türkiye’nin karşı raporu 
için, http://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_02_01_13_fotomat_version.pdf. 
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OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETMEN ADAYLARININ Ö ĞRETMENL ĐK MESLEĞĐNE 
YÖNELĐK TUTUMLARININ ÇE ŞĐTL Đ DEĞĐŞKENLER AÇISINDAN 

ĐNCELENMESĐ  

Yrd. Doç. Dr. Suat KOL* 

Öz 

Öğretmenlik, bireysel gelişimin yanında toplumsal gelişim ve dönüşüm açısından son derece önemli bir meslek 
grubudur. Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
olumlu tutum içinde olmaları onları mesleki anlamda daha başarılı bireyler olmasına olanak sağlar. Bu 
araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek 
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Okul Öncesi Öğretmenliği Programında okuyan 417 öğretmen 
adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006)  tarafından geliştirilen Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan istatistiki hesaplamalardan sonra verilerin normal 
dağılım göstermediği görülmüş, verilere sırasıyla; frekans, yüzde hesaplamaları ile nonparametrik testlerden 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen 
adaylarının; cinsiyet, yaş, sınıf, öğretim türü ve ailede başka öğretmen olup olmadığı değişkenlerine göre 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark olmadığı sonuçları ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Mesleği, Tutum. 

 

ANALYSIS OF THE PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATE’S ATTITUDES 
TOWARDS TEACHING OCCUPATION, IN THE SCOPE OF VARIOUS 

VARIABLES 

Abstract 

Besides individual development, teaching is very important for social development and transformation. Having a 
positive attitude towards the teaching occupation enables the candidate teachers who are studying in the 
education departments, to be much more successful individuals professionally.  This study aims to determine the 
attitudes of teacher candidates towards the teaching occupation. The sample group for this research is 
constructed of 417 students who are studying in the Pre School Education Program. The data collection tool that 
was used for the research is the “Scale of Attitude towards Teaching Occupation” which was developed by 
Ustuner (2006). It was seen that the results taken from statistical calculations did not show normal distribution. 
Calculations in the following order were conducted on the data; frequency, percentage calculations, the 
nonparametric tests Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis. As a result of the research it was found out that; the 
teacher candidates did not show a significant difference in their attitudes towards teaching occupation regarding 
their sex, age, grade, teaching type and having another teacher within the family or not. 

Keywords: Pre-School Education, Teacher Candidates, Teaching Occupation, Attitude 

Giri ş 

Öğretmenlik, insan hayatını temelinden şekillendiren önemli bir meslek grubudur.  Öğretmen, 
resmi ya da özel bir eğitim kurumunda öğrencilerin öğrenme yaşantılarına kılavuzluk etmek 
ve yön vermek amacı ile görevlendirilmiş kişidir (Öncül, 2000). Öğretmenlik ise, 1739 sayılı 
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve 
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak 
tanımlanır(MEGSB, 1987). Öğretmenler; akademik anlamda yeterliğini tamamlamış, 
toplumsal süreçte gelişen çağa ayak uydurabilen bireylerin yetişmesini sağlar. Öğrenme, 
öğrencinin kendisi tarafından elde edilen bir sonuçtur ve öğrenme yaşantılar sonucunda 
meydana gelir. Öğretmenin görevi, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak 
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öğrenme yaşantıları düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp 
kazanılmadığını değerlendirmektir (Fidan ve Erden, 1994). Öğretmenin iyi olması ise onun 
hem hizmet öncesinde iyi yetiştirilmesi, hem de hizmet içinde kendisini geliştirecek 
olanaklardan yararlanmasını sağlamakla olasıdır. Bunun için de öğretmene hem kişisel olarak 
hem de mesleki açıdan kendisini geliştirebilmesi için her yönden destek olunmalıdır 
(Seferoğlu, 2001).  Bununla birlikte bir eğitim sisteminin başarısı, sistemin temel öğesini 
oluşturan öğretmen niteliklerine bağlıdır (Çeliköz ve Çetin, 2004). Eğitiminde yaşanan 
gelişmeler bu mesleğin de gelişmesini sağlamıştır. Öğretmenlik mesleği artık herkesin 
yapabileceği türde bir meslek olarak görülmemektedir. Türkiye'de öğretmenlik, dünyada ve 
ülkede yaşanan gelişmelerin de etkisiyle artık daha donanımlı olarak yetiştirilen kişilerce 
yapılmaktadır. Zaten toplumun öğretmenlerden beklentileri de çok yükselmiştir. Bu 
beklentileri sağlayabilecek öğretmenlerin de niteliklerinin yüksek olması gerekmektedir 
(Taşkaya, 2012). 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) tarafından çağdaş 
öğretmen şu şekilde tanımlanmaktadır. 

1. Atatürk Đlke ve Đnkılaplarını benimsemiş; devletine, milletine, dinine örf ve adetlerine 
bağlı olan, 

2. Çevresini etkileyip yönlendirebilen, ikna edebilen fakat fikir ve ideolojilerin esiri 
olmayan, 

3. Kendi konu alanına hakim olan, 

4. Öğrenciyi tanıma becerisine sahip, bireysel farklılıkları görebilen, 

5. Ders etkinliklerini nasıl planlayacağını bilen ve diğer öğretmenlerle bilgi 
alışverişlerinde bulunan, 

6. Öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilen ve eğitim ortamını daha etkin hale 
getirmek için kendine özgü taktikler geliştirebilen, 

7. Öğrenciler ile sağlıklı ileti şim kurabilen, öğrenme ortamını öğrencilerin ve konuların 
özelliklerine uygun hale getirebilen, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabilen, 

8. Çağdaş öğretmen sorumluluklarını, özlük haklarını, mesleği ile ilgili kanun, 
yönetmelik ve tüzükleri, bilgi toplumu içindeki yerini ve önemini bilen kişiler olarak 
tanımlanmaktadır (MEB, 2001).  

Türkiye’de son yıllarda eğitim sistemiyle ilgili en önemli sorunlardan biri de, öğretmen 
yetiştirme ve yetiştirilen öğretmenlerin niteliğinin ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklere ne kadar sahip oldukları ve öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumları nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Çapri 
ve Çelikkaleli, 2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olarak duyuşsal 
düzeyde oluşturdukları tutumları son derece önemlidir. Bireyin olumlu tutum geliştirdiği bir 
meslek kolunda daha başarılı ve özverili olması eşyanın tabiatı gereğidir. Tutum; en genel 
tanımı ile kişinin belli bir insana, gruba, nesneye, olaya vb. yönelik olumlu veya olumsuz bir 
şekilde düşünmesine, hissetmesine veya davranmasına yol açan oldukça istikrarlı, yargısal 
eğilimidir (Budak, 2005).  

Her tutumu oluşturan bazı temel ögeler bulunmaktadır. Tutumların duygusal, zihinsel ve 
davranışsal olmak üzere üç öğesi vardır. Duygusal öğe aynı zamanda bireyin değerler sistemi 
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ile de yakından ilişkilidir. Bireyin bir nesne, bir kişi ile ili şkiye geçerken sahip olduğu ya da 
içinde yer aldığı değer sistemi, onun ilişki biçiminin oluşmasına önemli ölçüde etki eder 
(Temizkan, 2008). Tutumlar genel olarak şu özellikleri taşırlar; tutum psikolojik bir objeye 
ilişkindir, tutumlar tepki vermeye hazır olmayı içermektedir, tutumlar güdüleme gücüne 
sahiptir, tutumlar durağan olabilir, tutumlar değerlendirme içermektedir, tutumlar doğrudan 
gözlenebilen bir özellik değil, bireyin gözlenebilen davranışlarından çıkarım yapılarak ve o 
bireye atfedilen bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumları onların daha başarılı bir öğretmen olmalarına 
neden olabilir ayrıca öğretmenliğe karşı geliştirilen olumlu tutum nitelikli bir öğretmen 
olmaya katkı sağlayabilir. 

Alanyazın incelendiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarını araştırmalar incelendiğinde; 

Aslan ve Akyol (2006) araştırmalarında, okul öncesi öğretmen adaylarının, devam edilen sınıf 
düzeyinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve mesleki benlik saygısından alınan puanlar 
üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı, öğretmenliği tercih nedeninin her iki ölçekten alınan 
puanlar üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğunu saptamıştır.  

Girgin ve diğerleri (2010) araştırmalarında, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının nötr olduğu, mesleki benlik saygısı düzeyinin orta düzeyde 
olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Aynal (2013) araştırmasında, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının okudukları sınıf ve mezun oldukları liseye göre anlamlı olarak değiştiği 
belirtmiş. Ancak genel anlamda tutum ölçeğine verilen yanıtlarda çalışmaya katılan öğretmen 
adaylarının mesleklerine olan tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koymuştur. 

Kesicioğlu ve Deniz (2014) araştırmalarında, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları ile eleştirel düşünme becerileri arasında orta düzeyde, pozitif ve 
anlamlı bir ilişki saptamıştır. Ayrıca öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile yaratıcı 
düşünme becerileri arasında ise yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarında; cinsiyet değişkenine göre (Can, 2010; Özder, Konedralı ve  Zeki, 2010; Bulut, 
2009; Hacıömeroğlu ve Taşkın, 2010; Açışlı, ve Kolomuç, 2012), yaş değişkenine göre (Can 
2010), sınıf değişkenine göre (Özder, Konedralı ve Zeki, 2010; Tekerek ve Polat, 2011; 
Tanel, Şengören ve Tanel, 2007; Tanrıöğen, 1997; Açışlı, ve Kolomuç, 2012; Aslan ve 
Akyol, 2006), öğretim türü değişkenine göre (Kızıltaş, Halmatov ve Sarıçam, 2012) ve ailede 
öğretmen bulunup bulunmama değişkenine göre (Can, 2010; Çetinkaya, 2009; Tanel, 
Şengören ve Tanel, 2007; Kocaarslan, 2014; Aslan ve Akyol, 2006) anlamlı fark 
bulunamamıştır. 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu çerçevede 
araştırmanın problem cümlesi okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu çerçevede araştırmanın alt 
amaçları ise, Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları; 

1. Cinsiyet, 

2. Yaş düzeyi, 
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3. Öğrenim gördüğü sınıf, 

4. Öğretim türü, 

5. Ailede başka öğretmen olup olmadığı 

değişkenlerine göre değişmekte midir? biçimindedir. 

Yöntem 

Araş tırmanın Modeli 

Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir 
modeldir (Karasar, 2013). Bununla birlikte tarama modeli araştırmalar ile öğretmenler, 
denetmenler ve yöneticiler hakkında bilgi toplamak, bunları değişkenlerle olan ilişkileri 
yönünden incelemek kolay olmaktadır (Kaptan, 2000). Đlişkisel tarama yöntemi de iki veya 
daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya bu değişimin derecesini 
belirlemeyi amaçlayan araştırmalarda kullanılır (Sönmez ve Alacapınar, 2012). Đlişkisel 
tarama modeli gerçek bir neden-sonuç ilişkisi vermemekle birlikte bir değişkendeki durumun 
bilinmesi halinde ötekinin kestirilmesine olanak sağlamaktadır (Karasar, 2013). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim 
görmekte olan 470 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ulaşılabilir olması 
nedeniyle evrenin tamamı oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde 455 öğrenciye ölçek 
uygulanmış, 38 ölçek eksik doldurulduğu ya da bazı sorularda birden fazla seçenek 
işaretlendiği için araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmanın örneklemini 417 öğretmen 
adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının kişisel özelliklerinin dağılımı tablo 1'de 
verilmektedir. 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Ki şisel Özellikleri  
Değişken Özellik f % 

Cinsiyet 
Kız 386 93 
Erkek 31 7 

Öğretim Türü  
1. Öğretim 212 51 
2. Öğretim 205 49 

Yaş Düzeyi 

18-20 202 48 
21-23 174 42 
24-26 27 7 
27 ve üstü 14 3 

Sınıf 

1. Sınıf 85 20 
2. Sınıf 111 27 
3. Sınıf 113 27 
4. Sınıf 108 26 

Ailede Başka 
Öğretmen Olup 
Olmadığı 

Var 113 27 
Yok 304 73 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %93’ü kız, 7’si de 
erkeklerden oluşmaktadır. Öğretim türüne ise öğretmen adaylarının %51’i birinci öğretim, 
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%49’u da ikinci öğretim öğrencisidir. Yaş düzeylerine göre, öğretmen adaylarının %48’i 18-
20 yaş aralığında, %42’si 21-23 yaş aralığında, %7’si 24-26 yaş aralığındadır. Öğretmen 
adaylarının %3’ü ise 27 yaş ve üstündedir. Öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre, öğretmen 
adaylarının %20’si birinci sınıfta, %27’si ikinci sınıfta, %27’si üçüncü sınıfta, %26’sı da 
dördüncü sınıfta eğitim görmektedir. Ailede başka öğretmen olup olmadığı değişkenine göre 
de öğretmen adaylarının %27’sinin ailesinde başka bir öğretmen olduğu, % 73’ünün de 
ailesinde başka bir öğretmen olmadığı görülmektedir. 

Ölçme Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 10’u olumsuz, 24’ü olumlu olmak 
üzere toplam 34 sorudan oluşmaktadır. Tek boyutlu olan ölçeğin geçerlik güvenirliği Üstüner 
(2006) tarafından gerçekleştirilmi ştir. Ölçeğin KMO değeri .91 Barlet testi değeri 7835, iç 
tutarlılık (Cronbach Alpha) katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçek; 5=Kesinlikle 
katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum 
biçiminde puanlanmıştır. Her bir ifade için “üç puan“ orta düzeyde katılımı, “bir puan” 
olumsuz uçtaki tutumun derecesini, “beş puan” ise olumlu uçtaki tutumun puan derecesini 
temsil etmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Programında öğrenim görmekte olan öğrencilere 2014-2015 güz yarıyılında uygulanmıştır. 
Verilerin toplanması için 8 oturum yapılmış, her oturum yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 
Veriler toplam üç haftada toplanmıştır 

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences) programı 
kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogolov 
Smirnov sınaması yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple 
verilere non-parametrik testler uygulanmıştır. Verilere sırasıyla; frekans, yüzde, Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bulgular 
bölümünde ortaya konulmuştur. 

Bulgular ve Yorum 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenlik Mesleğine 
Yönelik Tutumlarına Đ lişkin Verilerin Dağılımı 

Grup N Sıra 
Ortalaması 

Toplam 
Ortalama 

U p 

Kız 386 213,47 82397,5 4259,5 ,008 

Erkek 31 153,40 4755,5   
Toplam 417     
Tablo 2’ye bakıldığında, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
ilişkin tutumlarında cinsiyet değişkenine istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 
görülmektedir (U=4259,5 p>,05). Öğretmen adaylarının kız ya da erkek olması öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarında bir farklılığa neden olmamaktadır. 
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Tablo 3’de öğretmen adaylarının yaş düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Yaş Değişkenine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 
Tutumlarına Đ lişkin Verilerin Dağılımı 

Yaş N 
Sıra 

Ortalaması 
χ2 df p 

18-20 202 204,74 8,206 3 ,042 

21-23 174 205,58    

24-26 27 216,54    

27 ve Üstü 14 298,39    
Toplam 417     
Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının yaş düzeylerine göre öğretmenlik mesleğine 
ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2=1,972 p>,05). Öğretmen adaylarının yaş 
düzeylerinin öğretmenlik mesleğine yönelik farklı bir tutum geliştirmelerine neden 
olmamaktadır.  

Tablo 4’de öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sınıf Değişkenine Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 
Tutumlarına Đ lişkin Verilerin Dağılımı  

Yaş N 
Sıra 

Ortalaması 
χ2 df p 

1. Sınıf 85 203,36 6,398 3 ,094 
2. Sınıf 111 212,35    
3. Sınıf 113 229,09    
4. Sınıf 108 188,97    
Toplam 417     
Tablo 4’e göre, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2=6,398 p>,05). Bu sonuç, öğretmen 
adaylarının farklı sınıf düzeyinde öğrenim görseler de öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarında bir farklılığın olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim türüne göre öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Öğretim Türü Değişkenine Göre Öğretmenlik 
Mesleğine Yönelik Tutumlarına Đ lişkin Verilerin Dağılımı 

Grup N 
Sıra 

Ortalaması 
Toplam 

Ortalama 
U p 

1. öğretim 212 216,08 45809,00 20229 ,222 

2. öğretim 205 201,68 41344,00   
Toplam 417     
Tablo 5’e bakıldığında, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim türüne göre 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark yoktur (U=20229 p>,05). Bu 
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sonuç öğretmen adaylarının öğrenim türlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında 
farklılaşmaya neden olmadığını göstermektedir. 
Tablo 6’da öğretmen adaylarının ailede başka öğretmen olup olmadığı değişkenine göre 
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının Ailede Başka Öğretmen Olup Olmadığı Değişkenine 
Göre Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Đ lişkin Verilerin Dağılımı  

Grup N 
Sıra 

Ortalaması 
Toplam 

Ortalama 
U p 

Evet 113 222,05 25091,50 15701,500 ,178 

Hayır 304 204,15 62061,50   
Toplam 417     
Tablo 6 incelendiğinde, öğretmen adaylarının ailede başka öğretmen olup olmadığı 
değişkenine göre  öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark olsdığı 
görülmektedir (U=15701,5 p>,05). Bu sonuç ailede başka öğretmen olup olmamasının 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı farklılaşmaya 
neden olmadığını ortaya koymaktadır. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmi ştir. Araştırmada Üstüner (2006)  tarafından geliştirilen 
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 417 öğretmen adayı ile 
gerçekleştirilen araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının; cinsiyet, yaş, sınıf, 
öğretim türü ve ailede başka öğretmen olup olmadığı değişkenlerine göre öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Okul öncesi öğretmen 
adayları öğretmenlik mesleğine yönelik olarak olumlu tutum içindedir.  

Araştırmanın birinci alt problemi olarak okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyet 
değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Öğretmen adayları genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik kız ve erkek 
olarak aynı tutum içerindedir. Daha önce benzer yapılmış çalışmalarda da cinsiyet 
değişkenine göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı 
fark bulunmadığı görülmektedir (Can, 2010; Özder, Konedralı ve  Zeki, 2010; Bulut, 2009; 
Hacıömeroğlu ve Taşkın, 2010; Açışlı, ve Kolomuç, 2012). Bu araştırma sonuçları yapılan 
çalışmadan elde edilen sonucu desteklemektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi olarak okul öncesi öğretmen adaylarının yaş değişkenine 
göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bu 
sonuç öğretmen adalarının yaş düzeyinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında 
farklılaşmaya neden olmadığını ortaya koymaktadır. Can (2010), yaptığı çalışmada aynı 
sonuca ulaşmıştır.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi olarak okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim 
gördükleri sınıf değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri onların öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarında manidar bir fark olmasına neden olmamaktadır. Benzer 
araştırmalar da aynı sonuca ulaşmıştır (Özder, Konedralı ve Zeki, 2010; Tekerek ve Polat, 
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2011; Tanel, Şengören ve Tanel, 2007; Tanrıöğen, 1997; Açışlı, ve Kolomuç, 2012; Aslan ve 
Akyol, 2006).  

Araştırmanın dördüncü alt problemi olarak okul öncesi öğretmen adaylarının öğretim türü 
değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının tutumları öğretim türüne göre değişmemektedir. 
Benzer araştırmalar incelendiğinde aynı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir (Kızıltaş, 
Halmatov ve Sarıçam, 2012). 

Araştırmanın beşinci alt problemi olarak okul öncesi öğretmen adaylarının ailede öğretmen 
bulunup bulunmama değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının ailelerinde başka bir öğretmen olup 
olmaması onları tutumlarında herhangi bir farklılaşmaya neden olmamaktadır. Benzer 
araştırmaların da aynı sonuca ulaştığı görülmektedir (Can, 2010; Çetinkaya, 2009; Tanel, 
Şengören ve Tanel, 2007; Kocaarslan, 2014; Aslan ve Akyol, 2006). 

Bununla birlikte başka araştırmacılar da öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemek 
amacıyla çeşitli araştırmalar gerçekleştirmişlerdir (Bozdoğan, 2007; Çapa ve Çil, 2000; 
Eraslan ve Çakıcı, 2011; Đpek ve diğerleri, 2015; Sağlam, 2008) 

Araştırma sonucunda araştırmacılara şu öneriler getirilebilir. 

1. Araştırma başka programlarda okuyan öğretmen adayları ile gerçekleştirilebilir. 

2. Farklı programlarda okuyan öğretmen adaylarının sonuçları karşılaştırılabilir. 

3. Öğretmen adaylarının tutumları farklı değişkenler ile belirlenebilir. 
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ÇOKLU ZEKÂ KURAMI Đ LE NĐTELEME SIFATLARININ Ö ĞRETĐMĐ 
 

Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ ∗∗∗∗   Zeynep EREN∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Öz  
 
Çoklu zekâya dayalı uygulamaların dört temel dil becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak kurgulanması 
gerekmektedir. Bu temel dil becerilerini destekleyici bir etkinlik alanı olan dil bilgisi öğretimi de çoklu zekâ 
anlayışına dayalı olarak öğretilebilir. Dil öğretiminde öğrencilerin zekâ türlerine uygun eğitim yapmak, öğrenci 
başarısını artırmaktadır. Bazı öğrenciler kendi zekâ türlerine uygun öğretim etkinlikleri olmadığında öğrenmede 
zorluk çekmektedirler. Bu yüzden Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken sınıftaki tüm öğrencilere yönelik 
etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmada çoklu zekâya dayalı uygulamaların dört temel dil becerisini 
destekleyici özgün etkinlikler tasarlanmıştır. Tasarlanan etkinliklerle Çoklu Zekâ Kuramı’na uygun olarak 
niteleme sıfatlarının öğretimi yapılmıştır. Bu etkinlikler; Kırmızı Başlıklı Kız Masalı (sözel zekâ), sıfatlar 
takvimi (görsel uzamsal zekâ), sıfatlar bulmacası (mantıksal-matematiksel zekâ), hikâyenin devamını getir 
etkinliği (görsel-uzamsal zekâ), eğitsel sıfat oyunu (bedensel-kinestetik zekâ), slogan yarışması etkinliği (sosyal 
zekâ), ben sıfat olsaydım etkinliği (içsel zekâ), şiirimi besteliyorum etkinliği (müziksel-ritmik zekâ) ve 
çevremdeki sıfatları buluyorum etkinliği (doğacı zekâ) şeklindedir. Öğrenciler bir konuyu değişik açılardan 
görme ve kendilerine en uygun gelen yolu seçerek öğrenmelerine imkân bulabilirler. Bu sayede her öğrenci 
bireysel farklılıklarına uygun bir biçimde ve potansiyellerinin farkına vararak sınıfta aktif hale gelecektir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Çoklu zekâ kuramı, Türkçe öğretimi, etkinlikler, temel dil becerileri, yapılandırmacı 
yaklaşım 
 

TEACHING DESCRIPTIVE ADJECTIVES BASED ON THE THEORY OF 
MULTIPLE INTELLIGENCES 

Abstract 
 
It has to be developed to find ways to teach four main language skill by engaging seven multiple intelligences. 
Grammar which supports these four skills should be taught with multiple intelligences as well. Developing 
teaching methods according to the intelligences of students enhances the success of learners. Some students have 
difficulty when they have an activity which does not appeal to their intelligence. Thus, the activities have to be 
developed to appeal all the students’ interest and intelligence. In this study activities have developed to teach 
main four language skills based on the multiple intelligence theory. These activities aimed to teach descriptive 
adjectives with multiple intelligences. These activities are: Fairy tale, Little Red Riding Hood (verbal 
intelligence), the calendar of adjectives (visual-spatial), the puzzle of adjectives (logical-mathematical), continue 
the fairy tale (visual-spatial), adjective play (bodily-kinesthetic), finding out motto competition (social 
intelligence), I wish I were an adjective activity (interpersonal intelligence), compose poem (musical), and 
finding adjectives around (naturalistic intelligence). By using various intelligence in activities all students will 
have chance to find activity which appeals to their intelligence. Thus, each student will realize their individual 
difference and will be active in learning.  
 
Key words: Theory of multiple intelligence, teaching Turkish language, activities, main language skills, 
constructivist approach 
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1. GĐRĐŞ 
 
Zekânın tanımı ve nasıl ölçüleceğiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yıllarca yapılan 
çalışmalar sonucunda zekânın özellikle matematik veya sözel alanlardaki başarıyla 
ilişkilendirildiği görülmüştür. Oysa zekâ sadece iki boyuttan oluşan, IQ testleri ve okuldaki 
akademik başarıyla doğru orantılı olan bir kavram değildir. Çünkü her bireyin ortaya 
çıkarılmayı bekleyen farklı yeteneği ve öğrenme biçimi vardır (Ayaydın, 2009: 53). Özellikle 
eğitim kurumlarında verilen eğitim ve bu eğitim sonucunda başarılı olma durumunu 
belirleyen sınavlar bireylerdeki zihinsel farklılıkları yok sayar. Her bireyin aynı şeyleri, aynı 
şekilde, aynı hızda ve aynı öğretim yöntemiyle öğreneceğini varsayar. Bu durum birçok 
öğrencinin var olan yeteneklerini körelten ve öğrenmesini engelleyerek onları özellikle 
akademik olarak başarısızlığa götüren bir problemdir. Gardner, 1980’li yılların başında ileri 
sürdüğü “Çoklu Zekâ Kuramı” ile zekâya ve dolayısıyla öğrenme ve başarıya çok yönlü bir 
boyut getirmiştir. Kuram’ın oluşturulmasında, Howard Gardner, filozof Nelson Goodman’ın 
Project Zero (Proje Sıfır) çalışma grubuna, 1979 yılında “The Nature and Realization of 
Human Potential (Đnsan potansiyelinin doğası ve ortaya çıkarılması)” konulu araştırma 
yapması etkili olmuştur (Altan, 1999: 106). “Tek tip okul kulağa adil gelir, ne de olsa herkes 
eşit muamele görmektedir. […] Tek tip okul belli türde bir zihin seçer ve o zihne hitap eder. 
Buna geçici olarak IQ veya SAT zihni adı verebiliriz” (Gül, 2013: 15). Gardner’ın zekâ 
kavramına getirdiği bu bakış açısı geçen yıllar içinde eğitim alanında önemli bir yere sahip 
olmuştur. Dünyada hızla yayılmış ve birçok okul eğitim-öğretimi çoklu zekâ kuramına uygun 
olarak vermiştir. Ülkemizde Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili ilk çalışmalar 1999 yılında 
yayınlanmış olup ilk dönemlerde çok az sayıda gerçekleştirilmi ştir (Saban, 2009: 856).  
 
Yapılan araştırmalarla birçok zekâ türü belirlenmiştir. Bilimsel olarak kabul edilen bu zekâ 
türleri şunlardır; görsel zekâ, müziksel-işitsel zekâ, matematiksel zekâ, sözel zekâ, bedensel 
zekâ, sosyal zekâ. Farklı zekâ türleri insanlarda bireysel farklılıklar oluşturmaktadır. “Bireysel 
farklılıkların bu derece çok çeşitli olması, eğitim sisteminde çoğulcu yöntemlerin 
kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü her insan, aktif olarak kullandığı zekâları ile özel bir 
karışıma sahiptir” (Balım, Pekmez ve Erdem, 2004: 13-19). Bu nedenle yabancı dil öğretim 
derslerinde kullanılacak materyaller, farklı zekâ türleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve 
kullanılmalıdır. Görsel ve müziksel-işitsel zekâya sahip öğrenciler söz konusu olduğunda 
görsel ve işitsel araçların yabancı dil öğretimindeki önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
 
Çağdaş eğitim sisteminin önemli dayanaklarından birisi de Çoklu Zekâ Kuramı’dır. Bu 
kurama göre, sekiz farklı zekâ türü vardır ve aynı zekâ alanına giren konuların öğretiminde 
benzer stratejiler kullanılabilir. Türkçe öğretiminin bir alt kolu olan “dil bilgisi” alanı, hem 
sözel-dilsel zekâ hem de mantıksal-matematiksel zekâ ile öğrenilebilecek bir alandır (Selçuk, 
Kayılı ve Okut, 2003). Son zamanlarda Türkçe öğretimi, temel dil becerilerinin geliştirilmesi 
yanında zihinsel ve üst düzey becerilerin geliştirilmesini de kapsar hale gelmiştir (Epçaçan, 
2013: 1337). 
 
Çoklu zekâ teorisinin dayandığı temel ilkeleri Özbay, 2005 şu şekilde açıklamıştır: 

• Đnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptir. 
• Her insan aktif olarak kullandığı zekâlar ile özel bir karışıma sahiptir. 
• Her insanın kendine özgü bir zekâ profili vardır. 
• Zekâların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. 
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• Bütün zekâlar dinamiktir. 
• Đnsandaki zekâlar tanımlanabilir ve geliştirilebilir. 
• Her insan kendi zekâsını geliştirme ve tanıma fırsatına sahiptir. 
• Her bir zekânın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. 
• Her bir zekânın kullanımı esnasında diğer zekâlardan da faydalanılabilir (Özbay, 

2005: 172). 
 
Çoklu zekâ kuramına göre zekâ türleri: Sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, 
müziksel-ritmik, bedensel, sosyal-kişilerarası, içsel-öze dönük, doğacı ve varoluşçu zekâ 
olarak belirlenmiştir (Gürel ve Tat, 2010: 349). Sözel zekâya sahip bireyler dili ve sözcükleri 
kullanmada başarılıdırlar. Özellikle okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğrenme alanlarını 
iyi kullanabilirler ve bu yollarla iyi öğrenirler. Matematiksel -mantıksal zekâya sahip bireyler 
soyut ve sayısal işlem gerektiren konularda ustadırlar. Mantıksal bağlantılar kurarak rahat 
öğrenirler (Özbay, 2005: 173). 
 
Görsel zekâsı yüksek bireyler görsel materyaller, videolar, çizimler, zihinde resimler 
oluşturma yollarıyla öğrenirler (Yıldırım, 2006: 20). “Görsel zekâya sahip olan insanlar görsel 
dünyayı tam olarak anlama ve idrak edilen bilgiler arasında geçiş sağlama becerisine sahiptir. 
Bu zekâ alanı renklere, şekillere, çizgilere karşı duyarlılığı ve bunlar arasında ilişki kurma, 
görselleştirme, grafikle ifade etme becerilerini kapsar” (Bilkan, 2006: 14). 
 
Bedensel zekâsı yüksek bireyler, dinlemekten çok yaparak öğrenirler. Spor yapmayı severler. 
Drama, atletizm, dans, gezi gibi öğrenme faaliyetleriyle daha iyi öğrenebilirler (Mitchell ve 
Kernodle, 2004). Kişilerarası-sosyal zekâya sahip bireyler, grup ve takım çalışması yaparak, 
sözlü veya sözsüz iletişim yollarını kullanarak daha iyi öğrenirler (Tarman, 1999: 66-67). 
Müziksel-ritmik zekâ türüne sahip bireyler çevreden gelen seslere karşı duyarlıdır. Ritimleri 
ve notaları tanıma ve kullanma becerileri vardır. Melodi ve ritimlerle kolay öğrenirler 
(Tarman, 2002). Đçsel zekâsı güçlü olan birey, insanlardan uzaklaşarak kendi başına 
öğrenmeyi, olan biten birçok şeyde kendinden bir şeyler aramayı sever (Başaran, 2004: 11). 
Doğacı zekâya sahip bireyler, doğadaki her şeyle çok ilgilidirler. Bu sebeple bu bireylere, 
içinde doğanın da bulanacağı etkinlikler yaptırılmalıdır. Bitki yetiştirme, hayvan besleme, 
doğayla ilgili videolar izleme, doğa gezileri yapma, gibi etkinliklerle daha iyi öğrenebilirler 
(Yıldırım, 2006: 22). Her bireyde bu zekâ alanlarından hepsi mevcuttur. Ancak bireyde hepsi 
aynı derecede değildir. Herkesin daha iyi öğrenebildiği ve baskın olan bir zekâsı vardır. 
Ancak diğer zekâ alanları da kişinin deneyimlerindeki zenginliklerle, çevresel olarak sahip 
olduğu imkânlarla artırılabilir (Öngören ve Şahin, 2008: 26). Öğretmen öğrencinin hangi zekâ 
türü ile daha iyi öğrenebildiğini bilirse, dersi bütün öğrencilere hitap edecek şekilde 
planlayarak uygulayacaktır. Böylece kaliteli ve kalıcı bir öğrenme oluşacaktır. Çünkü 
öğrenme sürecine katılan duyularla öğrenme olayı doğru orantılıdır (Baş, 2011: 17). 
 
Bayram ve Baki, (2014) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 2012-2013 yılında 
kullanılan, MEB Yayınlarına ait öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklerin Çoklu Zekâ 
Kuramı’na göre dağılımında, Türkçe dersinin özellikle sözel-dilsel ve matematiksel-mantıksal 
zekâ ile yoğun bir program olduğu görülmüştür (Bayram ve Baki, 2014: 146). Oysa 
etkinlikler tüm zekâ alanlarına yönelik daha dengeli bir şekilde dağılmalıdır. Bu şekilde her 
öğrenciye, derse ve etkinliklere ilgi ile katılması için fırsat tanınmış olur. Aksi halde 
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geleneksel eğitime uygun bir derste tüm öğrencilerin aktif ve başarılı olmaları beklenemez. 
Bu konunun geleneksel metotla öğretimi çok fazla etkili ve kolay olmaz. Oysa Çoklu Zekâ 
Kuramı ve kullanılacak etkinliklerle öğrencilerin konuya ilişkin kavramlar oluşturmaları ve 
öğrenilenleri hatırlamaları daha kolay olur. Ayrıca süreç içinde değerlendirmeleri kapsaması, 
öğrencilerin etkileşim halinde olması, üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını 
sağlamasıyla da önemlidir. Süreçte öğrenci kendi kendini değerlendirme ve geliştirme şansına 
da sahip olur. Bu bölümde, Çoklu Zekâ Kuramı’nın Türkçe dersi niteleme sıfatlar konusunun 
öğretimine yönelik kullanımı üzerinde durulacaktır. Örnek etkinlikler yazar tarafından Çoklu 
Zekâ Kuramı dikkate alınarak düzenlenmiştir. 
 
Hürsen ve Özçınar (2009), tarafından yapılan “Çoklu Zekâ Kuramı Çalışmalarının Đçerik 
Analizi Bakımından Değerlendirilmesi” adlı çalışmada elde edilen sonuçlarda özellikle Çoklu 
Zekâ Kuramı ile ilgili yapılan çalışmalarda Türkçe alanında ve yabancı dil öğretimi 
konusunda yapılan çalışmaların diğer çalışmalara göre daha az sayıda olduğu görülmektedir. 
 
Dil bilgisi konularından olan ve etkinliğimizin konusunu oluşturan sıfatlar da özellikle 
başlangıç seviyesinde öğretimi önemli bir konudur. Çünkü bu konu, diğer dil bilgisi konuları 
gibi öğrenciye sezdirilerek öğretilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda konuyla ilgili 
alan yazında bir boşluk olduğu görülmüştür. Türkçenin hem anadil hem de yabancı dil olarak 
öğretiminin önem kazanması ve nasıl öğretileceğine yönelik tartışmaların devam ettiği bu 
süreçte çalışmamızın ilgili literatüre katkı sağlayacağı ve dili öğreten kişi ve kurumlara ışık 
tutacağı düşünülmektedir. Bu bölümde Çoklu Zekâ Kuramının Türkçe dersi niteleme sıfatlar 
konusunun öğretimine yönelik kullanımı üzerinde durulacaktır. Örnek etkinlikler yazar 
tarafından Çoklu Zekâ Kuramı dikkate alınarak düzenlenmiştir. Her bir zekâ alanı için özgün 
niteleme sıfatları öğretimi etkinlikleri tasarlanmıştır. 
 
2. Genel Bilgiler 
 
Hedef Grubu: 5. Sınıf 
Ders: Türkçe 
Konu: Sıfatlar 
Süre: 180 dakika 
 
3. Etkinli ğin Hedefleri 
 
Öğrenciye kazandırılmak istenen bilgi ve becerileri planlanarak öğretim gerçekleştirildi ğinde 
ortaya çıkan farklılıklar belirlenmelidir. Bir etkinlik hedefi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, 
sosyal ve devinişsel alanlarına hitap etmelidir (Çelik, 2006: 11). 
Bu etkinliğe katılan öğrenciler, 
1. Bir cümle veya kelime grubunda bulunan sıfatların işlevlerini fark eder. 
2. Sıfatları işlevine uygun kullanır. 
3. Sıfat türlerini ve bunlara uygun örnekleri kavrar. 
4. Sıfat tamlamalarının kuruluşunu kavrar. 
5. Yeni öğrendiği sıfatlar kavramını, konuşurken ve yazarken kullanır. 
6. Çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları sıfatları kullanarak anlatabilir. 
7. Yapılan etkinliklerde ve çalışmalarda kurallara uymayı ve hoşgörülü olmayı öğrenir. 
 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

161 

4. Derste Yapılacak Etkinlikler ve Đşlenecek Metin 
 
4.1. Kırmızı Başlıklı Kız Masalı (Sözel Zekâ) 
 
Bu metin “Kırmızı Başlıklı Kız Masalı”nın öğrencilerin ruhsal gelişimlerine uygun olarak 
yeniden düzenlenerek kaleme alınmış halidir. Masalın içine öğretmen tarafından da bazı sıfat 
tamlamaları eklenmiştir. Öğretim yapılacak konu niteleme sıfatları olduğu için bu masal 
seçilmiştir. Bu etkinlik özellikle sözel dilsel zekâ ve içsel zekâya hitap eder. Ancak diğer zekâ 
alanlarına sahip öğrencilerin de ilgisini çekerek derse yönelmelerini sağlar. Öğretmen, masal 
okunduktan sonra öğrencilere masalla ilgili genel sorular sorar. Ardından masalda geçen 
sıfatlara dikkat etmelerini isteyerek masalı tekrar okur. Masal okunduktan sonra öğrenciler 
sıfat olduğunu düşündükleri kelimeleri söylerler. Öğretmen bu sırada çok müdahale etmez.    
 
Haksızlığa Uğrayan Zavallı Kurdun Öyküsü 
“ Kırmızı Baş lıklı Kız” masalını bir de kurdun ağzından dinleyelim: 
Her gün yaptığım gibi yemyeşil ormanı  temizlemeye çıkmıştım. Orman benim evim, temiz 
tutmak da benim görevim. Sonuçta ben tembel kediler gibi değilim. Çalışmayı severim. 
Derken bir kız beliriverdi. Uzun saçları, Kırmızı başlık  ve peleriniyle çok şüpheli bir 
görünümü vardı. Kimin aklına gelir bu garip kıyafeti giymek. Aslında sarı şapka da 
takabilirmiş. Bir süre dikkatle izledim bu garip kızı. Elinde taşıdığı üzeri örtülü sepette kim 
bilir ne taşıyordu! Belki de lezzetli kırmızı elmalar vardı. Yürüyüşü bile normal değildi. 
Yanına yaklaşıp ne yaptığını sorunca bana büyükannesinin evine gittiğini söyledi ama gel de 
inan. Yine de bıraktım peşini kendi işime döndüm. Ama aklım o kıza takıldı bir kere... Bir 
gidip bakayım doğru mu söyledikleri dedim kendi kendime; gerçekten böyle bir büyükanne 
var mı? Siz olsaydınız gerçekliğini kontrol etmek istemez miydiniz? Orman benim evim. Ben 
hem ev sahibiyim, hem de diğer orman sakinlerine karşı sorumluyum. Neyse uzatmayayım... 
Ormanın sonundaki dar sokaktan geçtim. Gittim, baktım ve gerçekten bir büyükanne 
buldum. Büyükanne bana bir bardak sıcak çay getirdi. Sorduğumda “Evet o küçük kız benim 
torunum” dedi. Ben de sorumlu bir kişi olarak; “Bu küçük kız yabancılarla 
konuşulmayacağını öğrenmemiş daha!” dedim ve anlattım küçük kızla karşılaşmamı... 
Büyükanne de ürperdi ve birlikte küçük kıza bir ders vermeye karar verdik. O, yuvarlak 
masanın altına saklandı, ben onun geceliğini giydim, başlığını taktım ve yatağına yattım. 
Küçük kız birazdan içeri girdi. Seslendi cevap verdim. Ne şaşkın bir çocuk! Beni 
büyükannesi sanıvermişti. Ben, benim büyükannemi değil sesinden, kokusundan bile tanırım 
oysaki. Neyse bunlar bir şey sayılmaz, daha neler yaptı bilseniz. Kulaklarımın niçin büyük 
olduğunu sordu. Ne ayıp şey hiç sorulur mu? Yine de çocukluğuna verip yumuşak bir sesle 
cevapladım. “Seni iyi dinlemek için...” Ama bu sefer kalkıp da burnumun niçin büyük 
olduğunu sormaz mı? Küçük kız hiç mi hiç terbiye almamış. Ben zaten burnum büyük 
olduğu için üzülüyorum, özgüvenim sarsılıyor. Psikologlar, estetikçiler... Dünya para 
harcıyorum ama nafile. Yine aldırmamaya çalışırken bu sefer de ağzımın kocaman olduğunu 
yüzüme vurmaz mı? Tabi ki kızdım, siz olsanız kızmaz mıydınız? O sinirle ayağa fırlayıp 
peşinde koşturmaya başladım. Birden ne olsa beğenirsiniz! Mavi gözlü büyük bir  avcı elinde 
tüfek kapıdan dalıverdi. Beni “Seni hain kurt, büyükanneyi yedin değil mi?” diye suçlamaz 
mı? Hâlbuki büyükannenin kılına bile dokunmadım, O da saklandığı yerden çıkıp beni 
korumaya çalışmadı. Malum yaşlılık, kulakları iyi duymuyor. Avcı mahkeme yapmadan infaz 
kararımı verdi. Tabi ben de adalet bulamayacağımı, hatta canımı yitireceğimi anlayıp 
pencereden zor attım kendimi. Geçirdiğim büyük korkunun sarsıntısı yetmiyormuş gibi o gün 
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bu gün ormanda bile yüzümü rahat gösteremez oldum. Adım haine çıktı. Ama inanın bana 
ben suçsuzum “Zavallı kurt ” diyen yok  (Önder, 2003: 173-174). 
 
4.2. Sıfatlar Takvimi (Görsel-Uzamsal ve Sözel Zekâ) 
 
Sıfatların öğretimi için tasarlanmış, 20 sayfadan oluşan, 30×50 boyutlarında hazırlanmış ve 
görünüm itibariyle takvime benzeyen bir materyaldir. Sınıfta bir yere asılarak da 
kullanılabilmektedir. Materyalin ilk sayfalarında konuya ilişkin açıklayıcı bilgiler 
bulunmaktadır. Diğer sayfalarında ise resimlerle desteklenmiş örnekler ve alıştırmalar vardır. 
Öğretmen takvimden faydalanarak konuyu anlatır. Ardından öğrencilere resimli örnekleri 
sunar. Son olarak ise verilen resme uygun sıfat tamlamaları kurabilecekleri alıştırmaları 
öğrencilere yaptırır. Sıfat Takvimi etkinliği içerdiği resimler, uygulanış şekli nedeniyle birden 
çok zekâ türüne hitap etmekle birlikte özellikle görsel-uzamsal ve sözel zekâsı yüksek 
öğrenciler için hazırlanmıştır. 
 
4.3. Sıfatlar Bulmacası (Mantıksal-Matematiksel Zekâ)  
 
Niteleme sıfatlarının pekiştirilmesi amacıyla, her öğrencinin kendi başına yapacağı bir 
bulmacadır. Dağıtılan bulmacanın altına 11 tane cümle verilmiştir. Öğrenciler numaralı olarak 
verilen cümlelerin içindeki sıfatları bularak yine bulmacadaki aynı numaralı yere yazarlar. 
Bütün öğrenciler bulmacayı çözünce, sınıfta öğretmenle beraber değerlendirilerek hatalı 
cevaplar düzeltilir. Bulmaca mantıksal-matematiksel zekâ alanına hitap etmektedir.  
 
4.4. Hikâyenin Devamını Getirme Etkinliği (Görsel-Uzamsal Zekâ)  
 
Đçinde bir resim ve resme uygun olarak bir iki cümle ile girişi yapılmış bir etkinlik kâğıdıdır. 
Öğretmen, öğrencilerin “mavi, uzun, derin, soğuk, mutlu” kelimelerini hikâyelerinde sıfat 
tamlaması olacak şekilde kullanmalarını ister. Öğrencilerin her biri bu etkinliği yine bireysel 
olarak yapar. Giriş cümlesi verilmiş hikâyeyi kendi hayal güçlerine göre istedikleri gibi 
tamamlamaları beklenir. Etkinlik tamamlandığında isteyen öğrenciler hikâyelerini sınıf 
arkadaşlarıyla paylaşırlar. Kullanılan sıfat tamlamalarına bakılır. Varsa eksiklikler ve hatalar 
sınıfta düzeltilir. Görsel zekâ alanına yönelik bir etkinlik olarak seçilmiştir. 
 
Etkinlik 4.4.1 Hikâyenin Devamını Sen Getir  
Mehmet babası gibi denizci olmak istiyordu. Bir sabah herkesten habersiz babasının teknesine 
binip denize açıldı… 
 
4.5. Eğitsel Sıfat Oyunu ve Önemi (Bedensel-Kinestetik Zekâ) 
 
Oyunlar, bireylerin bebeklikten itibaren kullandıkları doğal bir öğrenme aracıdır. Oyun, 
çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine çok olumlu katkılar sağlar. Oyunların, 
duygusal ve sosyal birçok yetiyi arttırdığı görülmüştür. Çocuklar yaşadıkları stres ve kaygıyla 
baş etmeyi ve rahatlamayı, sabrı ve hoşgörülü olmayı, kurallara uymayı, empati yapmayı, 
sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmayı oyunlarla öğrenir (Mangır ve Aktaş, 1993: 14). 
Ayrıca çocukların kişilik ve karakter gelişiminde ve dünyayı keşfetmelerinde de oyun önemli 
bir yere sahiptir. Bu sebeple eğitim-öğretim açısından oyunların kullanımı dikkate değerdir. 
Çocuğun yaşına uygun bilgilerin oyun ile çocuğa aktarılması öğrenmeyi olumlu etkiler. 
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Eğitsel sıfat oyunuyla, niteleme sıfatlarının öğretimi amaçlanmıştır. Bu oyun bedensel olarak 
aktif olmayı gerektirmektedir. Bu oyunla bedensel-kinestetik zekâsı yüksek olan öğrencilerin 
ilgilerinin derse çekilerek daha iyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Sınıftaki öğrenci sayısı dikkate 
alınarak sınıfta iç içe geçmiş iki büyük çember çizilir. Daha sonra sınıf iki eşit sayıda gruba 
ayrılır. Đlk gruptaki öğrenciler, öğretmenin sınıfa önceden getirdiği kutudan birer eşya alarak 
içteki çemberin içine girerler. Çemberin içine girdikten sonra kutudan aldıkları eşyayı 
kullanarak (örneğin şapka ise başına takarak veya top ise elinde tutarak) istedikleri bir duruş 
ve yüz şekli ile tıpkı bir heykel gibi dururlar.  
 
Etkinlik bitene kadar hiç kıpırdamazlar. Öğretmen bu ilk gruptaki her heykelin önüne boş bir 
kâğıt koyar. Ardından ikinci gruptaki öğrenciler de ikinci çemberin içine girerler. Đç 
çemberdeki her öğrencinin tam karşısında dış çemberden bir eşi vardır. Oyun eşleri tam 
karşılıklı durduklarında oyun başlar. Dış çemberdeki öğrenci iç çemberdeki eşine bakar ve 
eşinin önündeki boş kâğıda, ona baktığında ne görüyorsa ya da ne hissediyorsa onu yazar. Bu 
bir duruş, bir yüz şekli, üstündeki kıyafet, bir renk vs. olabilir. Sırayla birer kişi sağa doğru 
giderek çember dönmeye başlar. Đç çemberdekiler kıpırdamaz ve dış çemberdekiler sırasıyla 
tüm heykelleri dolaşırlar. Her gördükleri heykelin önündeki kâğıda ona baktığında 
hissettiklerini yazarlar. Oyun böyle devam eder. En sonunda tüm boş kâğıtlarda sınıf 
mevcudunun yarısı kadar kelime veya ifade olduğunda yani ilk eşler tekrar birbirinin karşısına 
geldiğinde oyun biter.  Böylece herkesin heykellere baktığında hissettiği ve gördüğü farklı 
şeyler olduğundan birçok farklı sıfat ortaya çıkar. Heykele baktığında hissettiği duyguyu veya 
gördüğü bireye ait özellikleri o heykelin önündeki kâğıda yazan öğrenci, bu yolla öğrendiği 
sıfatları her duyduğunda veya kullanması gerektiğinde o heykel olmuş arkadaşını 
hatırlayacaktır. Böylece öğrenmede kalıcılık ve verimlilik sağlanacaktır. 
 
4.6. Slogan Yarışması (Sosyal Zekâ) 
 
Öğrencilerin gruplara ayrılarak “Sıfatlar” ile ilgili bir slogan bulmalarını amaçlayan bir 
yarışmadır. Herkes, grup içinde yardımlaşarak ve fikirler paylaşarak verilen sürede bir slogan 
üretir. Hazırlanan sloganlar diğer gruplara okunur. Oylama yapılarak en beğenilen slogan 
panoya asılır. Grup içi iletişim ve paylaşımı ön planda tutması açısından etkinlik sosyal 
zekâya uygundur. 
 
4.7. “Ben Sıfat Olsaydım…” Adlı Şiir Yazma Etkinli ği (Đçsel Zekâ) 
 
Öğrencilerin kendilerini bir sıfat olarak düşünmeleri istenir. Ardından bir sıfat olarak 
hissettiklerini ve kendilerini tanıtacakları kısa bir şiir yazmaları istenir. Süre sonunda isteyen 
öğrenciler şiirlerini sınıfta paylaşırlar. Etkinlik içsel zekâya uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
4.8. “Şiirimi Besteliyorum!” Etkinli ği (Müziksel-Ritmik Zekâ) 
 
Öğrencilerin bir önceki etkinlikte yazdıkları şiirleri bilinen bir melodiyle veya 
yapabiliyorlarsa kendi buldukları bir melodiyle söylemeleri istenir. Şiirini şarkı haline getiren 
öğrencilerden gönüllü olanlar, şarkısını sınıfta söyler. Öğrenmeyi ritim ve melodilerle 
desteklediği için müziksel zekâ alanına hitap etmektedir. 
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4.9. “Çevremdeki Sıfatları Buluyorum” Etkinli ği (Doğacı Zekâ) 
 
Öğretmen, öğrencilere on dakika verir. Verilen bu sürede sınıfı, okulun içini ve bahçeyi çok 
iyi gözlemlemelerini ve süre sonunda sınıfta bu gözlemlerini sıfat kullanarak anlatmalarını 
ister. Öğrencilerin çevredeki nesneleri ve canlı varlıkları da incelemelerini sağlayacak bir 
etkinliktir. Doğa zekâsı yüksek öğrencilerin konuyu pekiştirmesine uygundur. 
 
4.10. Dersin Ayrıntılı Akış Şeması (Tablosu) 

Aşama Süre  
180 
dk. 

Öğretmen (etkinlik yönlendiricisi) davranışları Öğrenci davranışları Teknik 
Yöntem 

Araç 
Gereç 

1 5 Öğretmen sınıfa mutlu bir yüz ifadesiyle ve 
çok değişik, renkli kıyafetlerle girer. 
Öğrencilere “Günaydın!” der ve yerine 
oturur. Kendisinin bu değişik görünüşüne 
şaşırmış olan öğrencilere neden şaşırdıklarını 
sorar. Ardından öğrencilerden nasıl 
göründüğünü tarif etmelerini ister. Böylece 
öğretmen öğretilecek konuya öğrencilerin 
dikkati çekmiş olur. 

Öğrenciler değişik bir görünüşle 
sınıfa giren öğretmenlerini 
görünce şaşırırlar. 
Öğretmenlerine, farklı 
göründüğünü ve o sebeple 
şaşırdıklarını söylerler. 
Öğretmenin sorduğu soru üzerine 
öğretmenlerinin görünüşünü tarif 
etmeye çalışırlar. Öğrenciler şu 
cümleleri kullanarak 
öğretmenlerinin görünüşünü tarif 
ederler: “Başınızda sarı bir şapka 
var.” “Gözünüze çok büyük bir 
gözlük takmışsınız” “Üstünüzde 
eski bir önlük var” 

Soru 
cevap, 
diyalog 
 
 

Renkli 
kıyafetler 
 

2 5 Öğrencilerin yaptığı tariflerden sonra 
öğretmen görünüşünü tarif ederken 
kullandıkları kelimelere dikkat çeker. 
Örneğin sarı şapka sözcük öbeğinde 
kullanılan sarı kelimesini veya eski önlük 
öbeğindeki eski kelimesini niçin 
kullandıklarını sorar. Aldığı cevaplardan 
sonra sarı, büyük, eski gibi kelimelerin 
özellik bildiren kelimeler olduğunu ve 
kendisinden sonra söylenen ismi bir veya 
birkaç yönden vurguladığını ve o isme ait 
bazı özellikleri bize anlattığını söyler. 

Öğrenciler sarı, eski ve büyük 
kelimelerini tarif ederken 
kullandıklarını söylerler. Örneğin 
şapkanın rengi sarı olduğu için 
veya gözlük çok büyük olduğu 
için bu şekilde cevap verme 
gereği duyduklarını söylerler. 
Öğretmenin özellik bildiren 
kelimelerle ilgili kısa bilgi 
vermesini dinlerler. Kendilerinin 
de bu kelimeleri kullandıklarını 
fark ederler. 

Soru-cevap, 
Anlatım 

Renkli 
kıyafetler 
 

3 20 Öğretmen öğrencilere önceden hazırladığı 
içerisinde birçok sıfat geçen “Kırmızı başlıklı 
kız” masalını okur. Ardından masal 
kahramanlarını tarif etmelerini ister. 
Öğrenciler tariflerinde yine birçok sıfat 
kullanırlar. Öğretmen az önce bahsettiği 
özellik bildiren kelimeleri hatırlatarak 
tariflerinde kullandıkları kelimelerden 
hangilerinin özellik bildiren kelimeler 
olduğunu sorar. Öğrencilerin verdikleri 
yanıtlara yanlış veya doğru gibi yanıtlar 
vermez. Sadece bazı yönlendirici sorularla 
kendilerinin doğruya ulaşmasına rehberlik 
eder. 

Öğrenciler öğretmenlerinin 
okuduğu masalı dikkatle dinlerler. 
Ardından masal kahramanlarını 
tarif ederler. Tarif ettikten sonra 
öğretmenlerinin de 
yönlendirmesiyle özellik bildiren 
kelimelere ulaşırlar. 

Soru-cevap, 
Sesli 
okuma, 
diyalog, 
sözel-dilsel 
zekâ 

 
Masal 

4 20 Öğretmen “Sıfatlar Takvimi” isimli 
materyali sınıfta bütün öğrencilerin 
görebileceği bir noktaya asar. Bu 
takvimdeki notlardan ve resimli 
örneklerden de faydalanarak özellik 
bildiren kelimeleri öğrencilere anlatır. 

Öğrenciler öğretmenin 
gösterdiği materyale merakla 
bakarlar. Öğretmenin 
anlattıklarını dinlerler. 
Sorulan sorulara cevap 
vermeye çalışırlar. 

Sözel-Dilsel 
Zekâ, görsel-
uzamsal zekâ, 
soru cevap. 

Sıfat 
takvimi, 
sınıf 
tahtası 
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Anlatırken ara ara öğrencilere sorular 
sorar. Verdiği örneklerdeki sıfatları 
buldurur. Öğrencilerin yeni örnekler 
vermelerini ister. Đçinde sıfat olan ve 
olmayan örnekleri sunarak öğrencilerin 
sıfat tamlaması olanları seçmelerini ister. 
Seçtikleri tamlamalardaki sıfatları ve 
sonra gelen ismi ne şekilde nitelediğini 
sorar. Sonra tahtaya: Ayşe’nin eteği 
kırmızıdır.” “Ayşe kırmızı etek 
giymiştir.” Cümlelerini yazarak eteğin 
kırmızı olduğunun cümlelerin hangisinde 
en iyi vurgulandığını sorar. Öğrencilerin 
verdiği yanıtlardan sonra sıfatların bir 
isme ait özelliği vurguladığını belirtir. 

Öğretmenin tahtaya yazdığı 
iki cümledeki farkı ve 
hangisinde eteğin renginin en 
iyi vurgulanmış olduğunu 
birlikte konuşarak bulmaya 
çalışırlar. 

5 20 Öğretmen öğrencilerin her birine 
sıfatlarla ilgili bir bulmaca kâğıdı dağıtır. 
Bulmacayı çözmeleri için belirli bir süre 
verir. Herkes bulmacasını çözdükten 
sonra öğretmen öğrencilerle birlikte 
bulmacanın cevaplarını kontrol eder. 

Öğrenciler öğretmenin 
dağıttığı bulmacayı 
öğretmenin verdiği yönerge 
doğrultusunda çözerler. Sonra 
öğretmenle birlikte verdikleri 
cevapları kontrol ederek 
yanlışlarını görürler. 
Doğrusunu öğrenirler. 

Matematiksel
-mantıksal 
zekâ 

Çalışma 
kâğıdı, 
Bulmaca 
 

6 15 Öğretmen öğrencilerin hepsine 
“Hikâyenin Devamını Getir” adlı etkinlik 
kâğıdını dağıtır. Kâğıtta öğrencilerin 
devamını yazması istenen ve iki cümle ile 
başlamış bir hikâye ve bu hikâyeye ait bir 
resim vardır. Öğretmen öğrencilere mavi, 
uzun, derin, soğuk, mutlu kelimelerini 
verir. Bu kelimeleri bir sıfat tamlaması 
olacak şekilde kullanarak hikâyeyi 
tamamlamalarını ister. Etkinlikten sonra 
isteyen öğrenciler hikâyelerini sınıfta 
okur. 

Öğrenciler öğretmenin verdiği 
kâğıttaki hikâyeyi verilen 
kelimeleri de sıfat tamlaması 
olacak şekilde kullanarak 
tamamlarlar. Bireysel bir 
çalışma olduğu için her 
öğrenci değişik bir hikâye 
yazmış olur. Öğrencilerden 
istekli olanlar hikâyelerini 
sınıfta okurlar. Okunan 
hikâyeler ve kullanılan sıfat 
tamlamaları da sınıfça 
değerlendirilir. Eksiklikler 
veya yanlış yapılmış 
tamlamalar düzeltilir. 

Görsel-
uzamsal zekâ 

Etkinlik 
kâğıdı,  
 
 

7 25 Öğretmen sınıfın ortasına iç içe geçmiş 
iki çember çizer. Öğrencileri eşit iki 
gruba ayırır. Eğitsel sıfat oyununun 
kurallarını öğrencilere anlatır. Daha sonra 
tüm sınıf oyunu oynamaya başlar. 
Öğretmen bu sırada sadece gözlemcidir. 
Oyun sonunda bulunan sıfatlar tüm sınıfla 
paylaşılır. Öğretmen öğrencilerin 
yanlışlarıyla ilgili dönütlerde bulunur. 

Öğrenciler oyunun kurallarını 
öğretmenlerinden öğrenirler. 
Ardından oyun için 
öğretmenle birlikte hazırlık 
yaparlar. Oyun için iç 
çembere sınıftaki öğrencilerin 
yarısı yan yana geçerler. 
Diğer yarısı da dış çemberde 
daire olacak şekilde dizilirler. 
Öğretmenin yönlendirmesi ile 
oyun oynanır. Ardından 
çemberlerdeki gruplar yer 
değiştirir. Oyun tekrar 
oynanır. Oyun sonunda 
kâğıtlarda yazılı olan sıfatlar 
sınıfta okunur. Bulunan 
sıfatlarla ilgili öğrenciler 
fikirlerini söylerler. 
Öğretmenin de katkısı ile 
gerekli düzeltmeler yapılır. 
Öğrenciler oyunla eğlenerek 
konuyu pekiştirmiş olurlar. 

Bedensel-
kinestetik 
zekâ 

Eğitsel 
oyun, 
tebeşir, 
kağıt, 
kalem, 
oyunda 
kullanılmak 
üzere 
öğretmenin 
getirdiği 
materyaller 

8 15 Öğretmen sınıfı dört gruba ayırır. 
Öğrencilere birbirleriyle yardımlaşarak 

Öğrenciler grup 
arkadaşlarıyla birlikte verilen 

Kişilerarası-
sosyal zekâ, 

Kâğıt veya 
fon kartonu,
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5. Değerlendirme 
 
Yapılan planın; kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin ve araç ve gereçlerin; konunun 
öğrenciler tarafından ne derece kavrandığını belirlemek ve eksik veya yanlış öğrenmeleri 
gidermek için değerlendirme yapılmıştır (Demirel 2004: 7). Değerlendirme yapılırken 
öğrencilerin sahip oldukları zekâ türleri dikkate alınmalıdır. Çoklu Zekâ Kuramına göre 
yapılan öğretimde öğrencileri tek bir yöntemle değerlendirmek yetersiz olur. Geleneksel 
ölçme ve değerlendirme araçları bireye özgü yetenekleri ve zekâyı çok boyutlu ele alabilme 
derinliğine sahip olamadığından yüzeysel bir değerlendirmeden öteye gidemez (Kırbaşoğlu- 
Kılıç, Baki, Bayram, 2014: 77). Değerlendirme süreç içinde ve sonunda yapılmıştır. Süreç 
içinde öğretmen öğrencilerin sorulara verdiği cevapları, etkinliklere katılımlarını, yaptıkları 
çalışmaları değerlendirmiştir. Süreç sonunda ise öğrenciler bireysel olarak, grupla ve öğrenme 
güçlüğü olan veya ileri düzeyde öğrenme hızı olan öğrencileri kapsayacak şekilde olmuştur. 
Bireysel öğrenmeyi değerlendirmek için öğretmen ders sonunda öğrencilere birer çalışma 

sıfatlar konusunda birer slogan bulmaları 
için süre verir. Süre sonunda bulunan 
sloganlar okutulur. Öğrenciler arasında 
oylama yapılarak en beğenilen slogan 
sınıf panosuna asılır. 

sürede iyi bir slogan bulmaya 
çalışırlar. Grup üyeleri 
birbiriyle yardımlaşarak, fikir 
paylaşımında bulunarak 
çalışırlar. Süre sonunda 
buldukları sloganları sınıfla 
paylaşırlar. Herkesin oyuyla 
en beğenilen sloganı sınıf 
panosuna asarlar. 

Grup 
etkinliği 

Renkli 
kalemler 

9 15 Öğretmen öğrencilere “Bir sıfat 
olduğunuzu düşünün. Ne hissederdiniz ve 
kendinizi nasıl tanıtırdınız?” Yönergesini 
verir. Ardından kısa bir süre belirler. Bu 
süre içinde öğrencilerin her biri kendi 
başına yönergeye uygun kısa bir şiir 
yazar. Süre sonunda isteyen öğrenciler 
çalışmalarını sınıfta okur. Okunan 
şiirlerde yazılanlar tüm sınıfın katılımıyla 
tartışılır. 

Öğrenciler öğretmenlerinin 
verdiği yönergeye uygun 
bireysel bir çalışma yaparlar. 
Kendilerini bir sıfat olarak 
düşünerek ne hissettiklerini 
yazarlar. Bazı öğrenciler 
yazdıklarını sınıfta okurlar. 
Diğer arkadaşlarının katılımı 
ve öğretmenlerinin 
rehberliğinde okunan şiirler 
değerlendirilir. 

Đçsel zekâ 
 
 

Kâğıt, 
kalem 
şiir, akran 
değerlendi
rme formu 

10 15 Öğretmen öğrencilerine sınıfı, okulun 
içini ve bahçeyi gözlemlemelerini ve 
gözlemlerini sınıfta paylaşırken özellik 
bildiren kelimeleri kullanmalarını ister. 
Bu gözlem için öğrencilerine süre verir. 
Öğrenciler süre sonunda sınıfa 
döndüklerinde gözlemledikleri nesneleri 
sıfatları kullanarak tarif ederler. 

Öğrenciler öğretmenin 
tanıdığı süre içerisinde okulu, 
sınıfı ve bahçeyi ayrıntılı bir 
şekilde inceler. Daha sonra 
sınıfta sıfatları kullanarak 
gözlemlerini anlatırlar. 

Doğacı zekâ Okul, 
sınıf, 
bahçe 

11 15 Öğrencilerin daha önceki etkinlikte 
yazdıkları dörtlüğü bilinen veya 
bilinmeyen bir melodi ile söylemelerini 
ister. Öğrenciler yazdıkları dörtlükleri 
sırayla şarkı gibi tüm sınıfa söylerler. 

Öğrenciler grup 
arkadaşlarıyla beraber sıfatları 
anlatan birer dörtlük yazarlar. 
Yazdıkları bu dörtlüğe uygun 
bir melodi kararlaştırırlar. 
Ardından şarkı haline 
getirdikleri şiirlerini grup 
halinde sınıf arkadaşlarına 
söylerler. 

Müziksel-
ritmik zekâ 

Đşitsel ve  
Görsel 
Materyal 

12 10 Öğretmen öğrencilere genel tekrar ve 
pekiştirme amacıyla sıfatlarla ilgili 
çalışma kâğıdı verir. Çalışma kâğıdındaki 
alıştırmalar öğrencilerin aktif katılımıyla 
yapılır. 

Öğrenciler, öğretmenin 
verdiği çalışma kâğıdındaki 
alıştırmaları öğretmenleriyle 
beraber yaparlar. Yapılan 
çalışmaya etkin bir şekilde 
katılırlar. 

Grup 
çalışması 

Öz 
değerlendir
me formu 
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yaprağı vermiştir. Bu çalışma yaprağında öğrencilerin cevaplarına bakılarak anlaşılmayan 
konular tekrar edilmiştir. Grup değerlendirmesinde öğrenciler iki gruba ayrılmıştır. Bir grup 
sıfatlara ilişkin sorular hazırlamış, diğer grup ise bu soruları cevaplamıştır.  
 
6. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Çoklu Zekâ Kuramı’nın, öğrencilerin kolay öğrenmelerine ve kalıcı öğrenmelerine katkı 
sağladığı ve bununla birlikte öğrencilerin derslere aktif katılımını sağladığı öğrencileri motive 
ettiği görülmüştür (Döş ve Cömert, 2012, aktaran: Derman ve Köksal, 2013: 138). Yapılan 
araştırmalar, gözlemler ve görüşmeler farklı zekâ alanları yoluyla öğrenme fırsatları 
birleştirildi ğinde öğrencilerin akademik başarılarının artmakta, öğrencilerin kendi öğrenme 
stratejilerinin farkına varmakta ve kendilerine olan güvenlerinin artmakta olduğunu 
göstermektedir (Yenilmez ve Bozkurt, 2007: 92). Nitekim Amerika`daki 41 okulda eğitim 
ortamlarında Çoklu Zekâ Kuramı`nın yansımalarını tespit amacıyla uygulanan SUMIT 
projesini sonuçları, bu kuramın öğrenci başarısına oldukça olumlu etkileri olduğunu 
göstermiştir (Kılıç, 2002). 
 
Bu çalışma Çoklu Zekâ Kuramı’ndan destek alınarak Türkçe niteleme sıfatlarının öğretimi 
üzerine hazırlanmıştır. Çalışma, hem Çoklu Zekâ Kuramı’na uygun hem de öğrenenlerin 
öğrenmesine olumlu katkılar sağlayacak birçok etkinlik ve uygulamayla da 
zenginleştirilmi ştir. Böylece öğrenenlerin bir konuyu birçok farklı etkinlikle, farklı 
materyallerle ve farklı biçimlerde görme ve öğrenme şansı oluşmaktadır. Bu durum öğrenenin 
kendisine en uygun gelen yolla öğrenmesine de olanak sağlaması açısından oldukça 
önemlidir. Bu şekilde düzenlenen bir ders sunumunun geleneksel ders sunuş ve planına göre 
daha başarılı olacağı şüphesizdir. Bunun en temel sebebi öğrencileri öğrenebilir, öğrenemez 
veya zeki, zeki değil gibi çok sığ ve öğrenmeye ket vuran kategorilere ayırmamasıdır. Çoklu 
Zekâ Kuramı’na göre hazırlanan bu planda öğrenciler belli kategorilere ayrılır. Ancak bu, 
onların bireysel farklılıklarını göz önüne alan ve her öğrencinin bu farklılıklarına uygun 
stratejiler kullanılarak öğrenmesini sağlayacak bir ayırmadır. Bu pozitif yöndeki 
sınıflandırmalar ile öğrenciler var olan potansiyellerini ortaya çıkararak en üst düzeyde 
öğrenme sağlayabilecektir. Çalışmada kullandığımız eğitsel sıfat oyunu da öğrenciler 
açısından çoğunlukla sıkıcı bulunan ve öğrenmesi güç olan Türkçe dersi ve sıfatlar konusunun 
eğlenirken öğrenilmesini sağlayacak bir etkinlik olmuştur. Bu tarz eğitici oyunlar sayesinde 
öğrenciler öğrenilecek konuları somutlaştırma imkânı bulurlar. 
Bu çalışmada sıfat öğretimine yönelik yapılan her bir etkinliğin kazandırmayı planladığı temel 
beceriler şu şekildedir: 
 
1. “Kırmızı Başlıklı Kız Masalı” etkinliği ile temel dil becerilerinden özellikle dinleme, 
konuşma ve okuma becerilerinin kazandırılması ve buna bağlı olarak dili kullanma yeteneği 
kazandırmak amaçlandı. Dilbilgisi konularının öğretiminde masal kullanılarak özellikle dili 
yeni öğrenecekler soyut sayılabilecek sıfatlar konusunun daha kolay öğretilmesi amaçlandı. 
Kırmızı Başlıklı Kız masalının dünyanın hemen her yerinde bilinmesi, öğrenenlerin içeriğe 
aşina olmasının avantajları olacağından bu masal seçilmiştir. 
 
2. “Sıfatlar Takvimi” etkinliği ile öğrencilerin konuyu ve ilişkili örnekleri 
somutlaştırabilmeleri amaçlandı. Materyalde öğrencilerin bildiği, yakın çevreden görseller 
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seçildi. Takvimin dersten sonra sınıfta sabit bir yere asılması ve öğrencilerin istediği zaman 
ulaşabilmesi sağlanarak öğrenmede kalıcılığa destek olunmuştur. 
 
3. “Sıfatlar Bulmacası” etkinliği ile daha çok öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve kalıcılığı 
amaçlanmıştır. Bulmaca ile öğrencilerin hız kazanması ve üreterek öğrenmesine imkân 
sağlandı.  
 
4. “Hikâyenin Devamını Getirme” etkinliği ile sıfatlar konusunda pekiştirme yapıldı. 
Bireylerin kendi duygu, düşünce, hayal güçleri ve yaşadıklarından yola çıkarak yazma ve dili 
kullanma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmış oldu. Yazma becerisinin gelişimine de katkı 
sağlayan bir etkinliktir. 
 
5. “Eğitsel Sıfat Oyunu” ile öğrenciler açısından çoğunlukla sıkıcı bulunan ve öğrenmesi güç 
olan konuların eğlenirken öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu etkinliğin hitap ettiği kişi sayısı ve 
zekâ alanı geniş olduğundan, oyun ile birçok kişinin motivasyonu artırılmıştır. Dil öğrenen 
bireylerin rahatlaması ve aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi sağlanmıştır.  

 
6. “Slogan Yarışması” etkinliği ile öğrenilen konunun özümsenmesi ve eksik veya yanlış 
bilgilerin düzeltilmesi amaçlandı. Grupla yapılan bir etkinlik olması sebebiyle sınıf içi 
kaynaşma ve iletişimi artırır. 
 
7. “Ben Sıfat Olsaydım” etkinliği ile öğrencilerin sıfatlar konusunu ne kadar ve nasıl 
anladığını görme amaçlandı. Bireysel yapılan bir etkinlik olmasından dolayı bireylerin 
öğrenme hızlarını ve durumlarını tek tek görmek mümkün olur. 
 
8. “Şiirimi Besteliyorum” etkinliği ile öğrencilerin daha önceki etkinlikte yazdıkları kısa 
şiirleri belli bir ritim veya müzikle söylemeleri istendi. Sözlerin bir ritim halinde tekrar etmesi 
sağlanarak hızlı, kalıcı ve eğlenceli bir öğretim amaçlandı. 
 
9. “Çevremdeki Sıfatları Buluyorum” etkinliği ile öğrenilenlerin başka ortam ve durumlara 
aktarılmasına imkân sağlanır. Dersin monotonluktan çıkması ve sınıftaki tüm bireylerin 
katılımı amaçlandı. 
 
Ayrıca bu çalışmayla ilgili şu önerilerde bulunabilir: 
 
1. Çalışma öncesinde çalışmayı yapacak olan öğretmen öğretim planını, kullanacağı kaynak 
ve materyalleri ve uygulayacağı etkinlikleri çok dikkatle seçmeli ve iyi bilmelidir. 
 
2. Öğretmen, öğrencilerin kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri bir ortam oluşturmalıdır. 
 
3. Derste bütün öğrencilerin sürekli aktif ve derse ilgili olmaları sağlanmalıdır. 
 
4. Özellikle Türkçe`nin yabancı dil olarak öğretildiği durumlarda mümkün olduğunca çok 
görsel ve oyuna dayalı etkinlik yapılmalıdır. 
 
5. Öğrencilere grup aktiviteleri yaptırılarak grupla çalışma ve grup içinde de öğrenmeleri 
desteklenmelidir. 
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6. Yapılan çalışmalar daha sonra tekrar gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 
 
7. Derslerin işlenişinde tercih edilecek yöntem ve tekniklerin hedeflenen çoklu zekâ türüyle 
uyumlu olması gerekir. 
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DESTĐNASYONLARIN PAZARLANMASINDA Đ MAJ VE MARKANIN ROLÜ: 
NEVŞEHĐR ÖRNEĞĐ 

Recep ÇĐÇEK ∗∗∗∗                       Ali ILGAZ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 

Destinasyonların tüketiciler tarafından tercih edilmesinde rol oynayan pek çok faktör vardır. Bu 
faktörler tüketicilerin karar verme sürecini etkiler. Her destinasyon bir takım özelliklere sahiptir. Fakat bunların 
hepsi tüketiciler tarafından farklı şekillerde algılanır. Günümüzde turizm bölgeleri birbirleriyle rekabet 
içerisindedir ve avantaj sağlamanın yollarını aramaya başlamışlardır. Bu bölgeler olumlu imaj oluşturma ve 
markalaşma sayesinde önemli avantajlar elde eder. Destinasyonların pazarlamasında rekabetin temel amacı 
destinasyona daha fazla turist çekebilmektir. Destinasyonlar ne kadar olumlu imaja sahip olur ve markalaşırlarsa, 
o kadar çok turist orayı ziyaret etmek ister. Bu yüzden iyi bir imaja sahip olmak ve markalaşmak destinasyonlar 
için vazgeçilmez iki unsurdur. Bu çalışma Nevşehir ilinin algılanan imajı ile ilgilidir. Ayrıca algılanan imaj 
konusunda Nevşehir ilinin sahip olduğu özelliklere değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Destinasyon Đmajı, Destinasyon Markası, Nevşehir 

THE ROLE OF IMAGE AND BRAND IN DESTINATION MARKETING: 
NEVŞEHĐR SAMPLE 

 ABSTRACT 

 There are many factors which act a part in the choice of destinations by consumers. These factors affect 
the decision-making process of the consumers. Each destination has several features. But all of them is perceived 
differently by consumers. Today a tourism region competes with each other and starts to search methods of 
advantage of providing. These regions get important advantages owing to creating good image and branding. 
Attracting more tourists is the fundamental aim of competition in destination marketing. The more destinations 
have good image and branding, the more tourists want to visit there. Therefore, having a good image and 
branding are indispensable two elements for destinations. This study is about perceived image of Nevşehir. Also 
it is touched upon the features which Nevşehir has in perceived image subject. 

Key Word: Destination, Destination Image, Destination Brand, Nevşehir 

1. GĐRĐŞ 

Turizm sektörü son zamanlarda gelişmekte ve önemi günden güne daha da artmakta 
olan bir sektördür (Aksoy ve Kiyci, 2011: 478). Turizm sektörü, döviz gelir getirme ve 
istihdam sağlama açısından büyük önem taşıyan sektörler arasındadır (Tosun ve Bilim, 2004: 
125). Bununla birlikte turizm sektörü diğer sektörlere göre daha hızlı gelişen ve ülkelere en 
çok gelir sağlayan sektörlerden birisidir. Turizm sektörünün sağladığı gelirin bu kadar büyük 
olması, ülkelerin bu büyük gelirden paylarını almaları için sahip olduğu tüm imkânlarla 
rekabet etmelerini zorunlu kılmıştır (Ceylan, 2011: 90). Turizm sektörünün sağladığı gelirden 
sadece ülkeler değil, bölgeler, yöreler, şehirler de paylarını almak istemiş ve bu pazarlama 
faaliyetine dâhil olmuşlardır. 

Her ülkenin, bölgenin, şehrin ya da yörenin kendisini pazarlaması girişimi, rekabeti 
doğurmuş ve her ülke, bölge, şehir veya yöre turistler tarafından tercih edilebilmek için bir 
farkındalık yaratma çabası içerisine girmiştir. Başka rakiplere göre bir adım önde olmanın ve 
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avantaj elde etmenin yolu da imaj oluşturma ve markalaşma olmuştur. Turistler tarafından 
olumlu bir şekilde algılanan ve markalaşarak bir kimlik kazanan destinasyonlar, mutlak 
suretle turizm sektöründe ki pastadan aldıkları payı büyük oranda arttırmış olurlar. 
Destinasyonların cazibe merkezi haline gelmesinde ve daha çok turist çekebilmesinde 
algılanan olumlu imajın ve bir marka haline gelmenin önemli etkisi ve rolü vardır.  

Destinasyon imajı ve markalaşması ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu 
sebeple bu konu, destinasyon pazarlayıcılara faydalı olması bakımından üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu çalışmada önce destinasyon kavramı açıklanmış ve daha sonra 
destinasyon imajı ve destinasyon markalaşması konularına değinilmiştir. Çalışmanın son 
bölümünde ise Nevşehir ili ile ilgili bir araştırma yapılmış ve katılımcıların turistik bakış 
açısıyla bu şehirle ilgili olarak algıladıkları imaj belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. DESTĐNASYON KAVRAMI VE ÖZELL ĐKLER Đ 

Destinasyonlar (turizm bölgeleri), turist olarak nitelendirilen tüketici grubu için 
bütünleştirilmi ş hizmetlerin yer aldığı ve turizm ürünlerinin bir araya gelmesinden oluşmuş 
coğrafi bir bölgedir. Bu coğrafi bölgeler kendi isimleri altında, içinde barındırdıkları turizm 
ürünleri ile ilgili olarak tüketicilere bütünleşmiş edilmiş deneyim sunarlar. Destinasyon 
kelimesi kavramsal olarak bir ülkeyi ifade edebileceği gibi bir şehri, bir kasabayı, bir bölgeyi 
ya da bir adayı da ifade edebilir. Ayrıca destinasyon olarak isimlendirilen bu turizm kavramı, 
seyahat edecek kişilerin amaçlarıyla, eğitim seviyeleriyle, kültürel geçmişleriyle ve geçmiş 
deneyimleriyle ilgili olarak değerlendirebilir (Kozak ve Bahar, 2004: 77). 

 Destinasyon, ülke bütününden küçük fakat ülke içinde ki birçok şehirden büyük, 
belirli bir imaja sahip ve markalaşmış milli bir alandır ve içerisinde pek çok faaliyet 
barındıran etkinliklere (festivaller, karnavallar v.b), çekiciliklere sahip, dâhili ulaşım ağıyla 
bölgeler arası ve ülke çapında sağlıklı bir ulaşım ağı olan, turizm tesislerinin gelişimine imkân 
verebilecek düzeyde yeterli coğrafi alana haiz bölge olarak da tanımlanabilir (Kozak, 2010: 
139). Başka bir ifadeyle destinasyonlar, ziyaretçileri tatil yapmak amacıyla kıtalardan ülkelere, 
şehirlere ve köylere çeken turistik yerlerdir. Destinasyonlar temel olarak toplulukların yerel 
yönetim sınırlarına dayanmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ise yerel bir destinasyonunu; 
bir ziyaretçinin en az bir gece geçirdiği fiziksel bir alan olarak ifade etmektedir (Ispas,2008: 919). 

 Bölgelerin, şehirlerin, ülkelerin ve kıtaların birer destinasyon olarak pazarlanması son 
zamanlarda gelişen bir etkinliktir. Sahip olduğu çekicilikleri ortaya koyamayan, elinde 
bulundurduğu kaynakları iyi bir şekilde kullanamayan ve yeni pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştiremeyen destinasyonlar uluslararası pazarda ki paylarını yitirmek zorunda 
kalacaktır (Karabıyık ve Đnci, 2012: 2). 

 Turistin bir bölgeyi destinasyon olarak seçmesinde pek çok unsur etkili olmaktadır. 
Bir destinasyonu seçen turist, o bölgenin otellerinde konaklama yapar, orada ki alışveriş 
merkezlerinden alışveriş yapar, restoranlarından yemek yer, ulaşım araçlarından faydalanır ve 
en önemlisi o turizm bölgesinde yaşayan yerli halk ile iletişime geçer. Bu nedenle turizm 
bölgesine gelen bir turistin memnuniyetinde, o bölgeyi ilerleyen dönemlerde tercih edip 
etmemesinde kuşkusuz bölge halkı önemli bir rol oynamaktadır (Kozak, 2010: 140).  

 Bir destinasyonu başka destinasyonlardan farklı kılan bir takım özellikler vardır 
(Kozak ve Bahar, 2004: 78). Bu özellikler hakkındaki bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır.  
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 Destinasyonların karar vericiler tarafından tercih edilmesinde ki en önemli 
faktörlerden birisi de mal ve hizmetler hakkında verilen bilgilerdir. Destinasyon bölgesi 
içerisinde yer alan kurumlar, seyahat acentaları ve turistik işletmeler turistik bilgi çemberinin 
oluşturulmasında ve bu bilgilerin karar vericiler tarafından kullanılması yolunda büyük 
paralar harcamaktadır. Ayrıca promosyon, pek çok özelliğiyle turistler tarafından talep edilen 
destinasyon için önemli bir araçtır. Destinasyonların sahip olduğu özellikler, bu bölgeler 
hakkında verilen bilgi kaynakları ve belirtilen özellikler, turistlerin karar verme süreci 
içerisinde büyük bir rol oynamaktadır  (Molin vd. 2010: 723). 

 Destinasyonların Genel Özellikleri (Kozak ve Bahar, 2004: 78): 

1.Çekicilik: Doğal, yapay, bir amaca hizmet etmek için oluşturulmuş ve miras olarak 
geçmişten günümüze ulaşmış eserler ile özel olayların bütünüdür. 

2.Ulaşılabilirlik:  Tüm toplu taşıma araçlarının, terminallerin, rotaların ve hizmetlerin 
bir araya gelmesiyle oluşan ulaşım sistemidir. 
3.Olanaklar: Konaklama, yeme içme, satın alma ve diğer turistik hizmetlerdir. 
4.Uygun Paketler: Aracılar ve turizm otoriteleri tarafından önceden hazırlanmış tur 
veya gezi paketlerinin bütünüdür. 
5.Etkinlikler : Turistlerin ziyaretleri esnasında katılabileceği bütün aktiviteleri ifade 
eder. 
6.Yardımcı Hizmetler: Turistlerin her an ihtiyacı olabilecek banka, iletişim, posta, 
hastaneler ve gazete büfesi gibi hizmetlerin genel adıdır. 
 

 Turizm bölgesinin sahip olduğu özellikleri belirlemek, bu bölgelerin pazarlanmasında 
tek başına yeterli değildir. Bu özelliklerin farkına varılmasından sonra tanıtım faaliyetlerini 
yapılması gerekmektedir. 

 Turistik tanıtma, insanların ilgilerini ülke, şehir veya bir bölgenin sahip olduğu 
özelliklere (doğa, arkeoloji, tarih, deniz ve güneş, kültür) çekmek ve bu hususta onları 
bilgilendirmek, eğitmek ve tanıtılacak yer ile ilgili olumlu imaj yaratmaktır. Turistik tanıtma, 
turistik ürünlerin satın alınmasını kolaylaştırmaktadır (Avcıkurt, 2010,25). Tanıtma faaliyeti 
yapılmadan bir destinasyonun piyasaya ilk kez sunulması bile olası değildir (Hacıoğlu, 2010:71). 

 3. DESTĐNASYON ĐMAJI VE DEST ĐNASYON MARKALA ŞTIRMA  

Đmaj, bireylerin oluşturduğu topluluğun büyük bir bölümünün,  herhangi bir ülke, bir 
konu veya ürün ile ilgili düşünceleri ve değer yargılarıdır (Avcıkurt, 2010: 35). Đmaj kişilerin 
zihinlerindeki algı, düşünce, inanç ve fikirlerin toplamından oluşur (Küçük vd. 2011: 3). Đmaj, 
yalnızca işletmeler ve bireyler açısından değil, bölgeler ve ülkeler açısından da rekabet 
edebilirlik bakımından büyük bir önem kazanmıştır (Akyurt ve Atay, 2009: 2). 

Turizm alanında birçok araştırmacı, destinasyon imajı kavramını sık sık kullansa da bu 
kavramı kesin bir tanıma oturtmaktan kaçınır (Echtner ve Ritchie, 2003: 41). Destinasyon 
imajının akademisyenlerce ortak bir tanımının yapılmamasına rağmen, akademisyenler imaj 
kavramının destinasyon pazarlamasında, turizm bölgesinin kalkınmasında ve pazarlama 
stratejilerinin geliştirilmesinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu ortaya koymuşlardır (Aksoy 
ve Kiyci, 2011: 481).  
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Genel bir tanımla destinasyon imajı, bireylerin ilgili turizm bölgesi hakkında ki 
düşünce, inanç ve izlenimlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Ceylan, 2011: 92). Turizm 
literatürü incelendiğinde ve turizm konusunda imaj ile ilgili çalışmalara bakıldığına, bir kısım 
araştırmacılar destinasyon imajının tüketici davranışları üzerine etkisini incelerken, diğer 
araştırmacılar ise destinasyon ile ilgili tanıtım faaliyetleriyle ve destinasyon imajıyla, toplam 
turizm arzı arasındaki ilişkiler üzerine çalışmışlardır. Araştırmacıların imaj ile ilgili 
çalışmalarını değişik konularda ele almaları, imaj kavramının farklı şekillerde tanımlanmasına 
neden olmuştur (Üner vd. 2006: 191). Turizm sektöründe destinasyonların kendilerine has 
imajının oluşturulması ve bireylerce değişik şekillerde algılanması mühimdir. Bu sebeple 
gerçekleştirilen tüm pazarlama faaliyetlerinin amacı, gerek bölgesel gerekse ülkesel olarak iyi 
bir imajın oluşturulmasıdır (Tosun ve Bilim, 2004: 127). Destinasyon imajı, bir bölgenin 
sahip olduğu ürünlerin türlerine göre şekillendirilir. Bir destinasyonun imajı oluşturulurken o 
bölgeye ait özelliklerin topluluklara yansıtılması ve bu özelliklerin bu yönde kullanılması 
mümkündür (Kılıç ve Akyurt, 2011: 212). 

Turizm pazarlaması açısından destinasyon imajının geliştirilmesi iki ana bileşene 
bağlıdır. Bunlar; tüketicinin algısına ve duygusallığına bağlı kavramlardır (Lopes, 2011: 307). 

 Algısallık ve bilişsellik: Destinasyonların, tüketicinin verdiği önem ve değer 
bakımından birbirlerinden üstünlükleri vardır. Başka bir ifadeyle, turistler destinasyon ziyareti 
davranışlarını, o bölgenin motive edici kaynaklarına ve özelliklerine göre değerlendirirler. 

 Duygusallık: Duygusallık bileşeni destinasyonlar tarafından tüketiciye yüklenen duygu 
ve hisleri ifade eder. Bu bileşen sayesinde turistlerin motivasyonu etki altına girer. 

Destinasyonlar açısından imaj, kültürün ve sosyal özelliklerin karışımı olmakla birlikte 
aynı zamanda da önemli bir turizm destinasyonu oluşturmak için bir hedeftir (Gibson vd. 
2008: 429). Destinasyonların imajının ortaya konulmasında, turistlerin turizm faaliyetinden 
önce, turizm faaliyeti sırasında ve turizm faaliyeti sonrasında davranışlarının incelenmesi 
gerekmektedir (Ceylan, 2011: 93). Destinasyon imajının belirlenebilmesi, bir önceki turistin 
deneyimi ile mutlak bağlantılı değildir fakat bu deneyimlerin turizm sektöründe motivasyon 
olarak imajı etkilediğinden bahsedilebilir. Her destinasyon bir imaja sahiptir. Bununla birlikte 
destinasyonun imajının oluşmasında, destinasyonla ilgili olarak son günlerde ki olaylardan 
çok,  geçmiş olaylar daha çok değer taşır (Cecilia, 2008: 1222). 

Bir destinasyonun imajının belirlenebilmesinde iki temel unsur ele alınır. Bu unsurlar; 
temel imaj ve özel imajdır. Bir destinasyonun temel imajını bir takım faktörler etkilemektedir. 
Bu faktörler temel olarak iki gruba ayrılabilir. Đlk grup arasında; rekreasyon, gezilecek yerler, 
turizm ve genel altyapı ve ulaşım ağı sayılabilir. Đkinci grubu ise; kültürel, tarihi, politik, 
doğal güzellikler ve iklimsel özellikler oluşturur. Bu sayılan faktörleri bünyesinde barındıran 
bir destinasyon tüketicilerce tercih edilmeye değer görülür ve ziyaret edilme ihtimali artar. Bir 
destinasyonun özel imajı ise temel imaj ve özel faktörlerin birleşiminden oluşan bir 
fonksiyondur. Özel faktörler öznel bir özelliği sahiptir, yani tüketiciden tüketiciye 
değişiklikler gösterir. Bir destinasyon için imajın rolü büyüktür çünkü imaj tüketici tercihleri 
üzerine bir etki yaratır (Özdemir ve Karaca, 2009: 118). Ayrıca destinasyon imajı, genel 
olarak turizm karar sürecinde önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir (Chang-Yen vd. 
2011: 7932). 
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Destinasyon imajının araştırılmasında, bireylerin sadece o destinasyonu nasıl 
algıladıklarının araştırılması değil, ilgili destinasyonun sahip olduğu bir takım özelliklerin, 
üstünlüklerin, güçlü ve zayıf yönlerin de ortaya konulması ve üzerinde çalışılması 
gerekmektedir (Akyurt ve Atay, 2009: 4). 

Turizm ürününü oluşturan unsurlar arasında bulunan imaj kavramı, turizm literatürü 
açısından büyük bir önem kazanmıştır. Bununla birlikte destinasyonların pazarlanmasındaki 
en önemli etkenlerden biri de imaj kavramıdır. Bu sebeple destinasyonların iyi bir imaja sahip 
olması, ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde ve bu turizm bölgelerinin 
pazarlanabilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.  

" Marka, genel olarak mal ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, rakiplerden ayırt eden 
bir isim, şekil veya bunların bileşimidir" (Kozak, 2010: 150). Başka bir ifadeyle marka: "Bir 
işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 
sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların 
biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, 
baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir" (Wikipedia, 2012).  

Markanın oluşmasını sağlayan bir takım unsurlar vardır. Bu unsurları, markanın 
tanımına bakarak görebiliriz. Bu tanıma göre marka; isim, ifade, işaret, sembol, tasarım veya 
tüm bunların bir araya gelmesinden oluşan bir kavram olarak da tanımlanabilir. Bu tanımda 
sayılan tüm kavramlar markanın unsurlarını oluşturmaktadır. Marka unsurlarının iyi seçilmesi, 
markayla ilgili olarak tüketici zihninde olumlu yönde fikirlerin oluşmasını sağlamakta ve 
buna zemin hazırlamaktadır.  

Turizmin gelişmesiyle birlikte turistlerin isteklerinde ve taleplerinde de farklılıklar 
meydana gelmiştir. Turizm faaliyetine katılmak isteyen bireyler, destinasyonla ilgili çeşitli 
kaynaklardan etkilenmeye ve bu konuda seçici olmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler, 
destinasyonlar arası rekabetin başlamasına sebep olmuş ve ülke, bölge ve şehirler 
markalaşmanın mutlak olması gerektiği hususunda bir bilinç kazanmışlardır. Destinasyonların 
markalaşması henüz yeni bir kavram olmasına rağmen, araştırmacılar destinasyonların da mal 
ve hizmetler gibi markalaşabileceği hususunda hemfikir olmuşlardır (Đlban, 2008: 123). 
Ayrıca turizm bölgelerinin kimlik kazanması ve markalaşması büyük önem taşımaktadır 
(Ceylan, 2011: 93). 

Bir turizm destinasyonu için müşteri temelli marka değerinin kavramsal modeli dört 
boyutta incelenmektedir (Konecnik, 2006: 88): 

• Farkındalık 
• Đmaj 
• Sadakat 
• Algılanan kalite 

Deneyimsel faktörler, destinasyonlar ve ürünler arasındaki farkın temel unsurudur. 
Destinasyonlar, tüketim faaliyetinden önce tecrübe edilip denenemezler. Bu yüzden 
destinasyon markasının boyutları, ürün markasıyla çoğu zaman aynı adımları izlemesine 
rağmen ürün markasından farklıdır. Fakat teorisyenler ve bunun uygulayıcıları 
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destinasyonların ürünler ve hizmetler gibi markalaştırabileceği görüşünü de desteklerler 
(Olimpia vd. 2011: 194). 

Konecnik (2006) bir turizm destinasyonu için müşteri temelli marka değerinin 
kavramsal modelini oluşturmada dört unsuru ele almıştır. Bunlar; farkındalık, imaj, sadakat ve 
algılanan kalitedir. Bu dört boyut her bir tüketici seğmendi tarafından farklı şekillerde 
değerlendirilmektedir (Olimpia vd. 2011: 195). 

Farkındalık; markanın temel bir boyutudur. Farkındalık kavramı marka değerinin 
oluşturulmasında atılacak olan ilk adımdır. Bir yerin destinasyon olarak kabul edilmeden önce 
belli sadece bir bağlamda bilinirliği vardır. Destinasyon bölgesi için marka değeri 
oluşturmada farkındalık yaratma önemli bir rol oynar. Đmaj kavramı; bu konuda araştırma 
yapanların en çok dikkatlerini verdikleri konudur. Başlangıçta imaj kavramının marka 
değerini oluşturmada diğer unsurların yerini alabileceği düşünülmekteydi fakat sonra bu görüş 
soyut bir hale dönüştü. Đmajın oluşturulması, marka yaratma yolunda atılan bir adım demektir. 
Destinasyon açısından sadakat, tekrar satın alma yani tekrar ziyaret anlamına gelmektedir. 
Kalite kavramı öznel bir terimdir yani kişiden kişiye göre değişebilir. Bağımsız bir unsur 
olarak kalite kavramı pek çok araştırmacı tarafından sıklıkla çalışılan bir konudur. Kalite 
kavramı tüketicinin bakış açısıyla değerlendirilir ve tüketicilerin kalite algısıyla ölçülebilir 
(Olimpia vd. 2011: 195). 

Bir destinasyon markası; reklam, broşür, web siteleri, doğrudan pazarlama ve kamu 
medya işbirliği yoluyla geliştirilebilir (Venkatachalam ve Venkateswaran, 2010: 84). 
Destinasyon pazarlayıcılar için marka, pazarlama açısından önemli bir unsurdur. Destinasyon 
markalama; şekil, logo, sembol ve sloganlar ile destinasyonların rakiplerinden ayırt edilmesi 
ve bu destinasyonların ilerleyen zamanlarda tüketicilerce anımsanmasının sağlanması 
şeklinde tarif edilebilir. Destinasyonların markalaştırılmasındaki amaç turistlerin destinasyonu 
ziyaret etmesi için ilgi çekici özelliklerin ve imajın oluşturulması, daha çok harcama yapan 
turistlerin destinasyon bölgesini ziyaret etmesinin sağlanması ve destinasyonun cazibe 
merkezi haline getirilmesidir (Đlban, 2008: 124). 

Destinasyonların markalaşması; marka kimliğinin geliştirilmesi ve destinasyona daha 
fazla çekicilik kazandırılmasıdır. Destinasyonların turistleri kendine bünyesine 
çekebilmesinde sahip olduğu tarihi özellikler rol oynadığı gibi, doğal, kültürel ve etnik 
unsurlar da bu bölgelerin cazibe merkezi haline gelmesinde rol oynar (Ateşoğlu vd. 2009: 730). 

Destinasyonların markalanması avantajları (Turizmtrend, agis, 2012): 

• Turistin destinasyonu benzerlerinden kolayca ayırt etmesini sağlar. 
• Turistik ürünün satın alınmadan önce tecrübe edilememesinden doğacak riskleri azaltır  
• Marka destinasyon kalitesinin sembolüdür. 
• Marka destinasyonlara bir kimlik kazandırır. 
• Turistik bir bölgenin markalanması, o bölgeye ait ürünlerin de markalanmasını 

kolaylaştırır. 
• Destinasyona turistin bağlılığını sağlar ve turist ile bölge arasında duygusal bir bağ kurar. 
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4. ARAŞTIRMA VE YÖNTEM Đ 

Araştırmada katılımcıların Nevşehir ilini nasıl algıladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bir yerin imajının kesin olarak belirlenebilmesi için araştırma evreninin, araştırılacak yer 
haricindeki tüm ülke nüfusunu ifade etmesi beklenir. Ancak araştırma için zaman, 
ulaşılabilirlik ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak Kayseri'de yaşayan 80 kişilik 
bir örnek büyüklük ele alınmış ve katılımcılar rastgele seçilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket 
formunda daha önce literatürde kullanılmış bir ölçek ele alınmıştır. Anket formu genel olarak 
5 ana bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde araştırmaya katılanların demografik özellikleri, 
ikinci bölümde katılımcıların Nevşehir ile ilgili hangi kaynaktan bilgi edindikleri 
belirlenmeye çalışılmış, üçüncü bölümde ise katılımcılara Nevşehir ilinde tatil yapmak için 
size kaç günün yeterli olacağını düşünüyorsunuz şeklinde bir soru sorulmuş ve bu soruya 
yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde katılımcıların Nevşehir ili ile 
ilgili turistik yerleri veya turistik özellikleri serbestçe yazabilecekleri bir bölüm yer almıştır. 
Bu bölümde araştırmaya katılanların sadece bir kelime belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın 
son bölümünde katılımcıların kendilerine yönlendirilen 10 soruya katılma dereceleri, 5'li 
likert ölçeğe göre ölçülmeye çalışılmıştır. 

 

4.1. Araştırma Bulguları ve Analiz 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler katılımcıların demografik özelliklerini 
göstermesi bakımından frekans analizi sonuçları ile gösterilmiştir. Demografik özelliklerin 
belirlenmesinden sonra katılımcıların Nevşehir ili hakkındaki edindikleri bilgileri nereden 
elde ettikleri tespit edilmiştir. Daha sonra araştırmaya katılanların Nevşehir ile ilgili 
belirttikleri bir kelime, en çok belirtilenden en az belirtilene göre sıraya konulmuş ve ilgili 
tabloda gösterilmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde katılımcıların Nevşehir ilinde tatil 
yapmak için kendilerine yeterli olacak gün sayısının belirtilmesine ve belirtilme sıklığına 
ilişkin bir tabloya yer verilmiştir. Son bölümde ise Nevşehir ilinin algılanan imajı 5'li likert 
ölçeğine göre alınan ortalamalar ile ortaya konulmuştur.  

Araştırmaya katılan 80 katılımcının demografik özelliklerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir 

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özellikleri 

 Sayı % 
Cinsiyet   

Kadın 32 40 
Erkek 48 60 

Medeni Durum   
Bekâr 24 30 
Evli 56 70 

Yaş Aralığı   
19 yaş ve altı 6 7,5 
20-29 yaş 21 26,25 
30-39 yaş 18 22,5 
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40-49 yaş 16 20 
50-59 yaş 12 15 
60 yaş ve üstü 7 8,75 

Eğitim Durumu   
Đlköğretim 8 10 
Lise 34 42,5 
Üniversitesi 30 37,5 
Yüksek Lisans 6 7,5 
Doktora 2 2,5 

Gelir Durumu   
0-999 TL 6 7,5 
1000-1999 TL 30 37,5 
2000-2999 TL 27 33,75 
3000-3999 TL 8 10 
4000-4999 TL 4 5 
5000 TL ve üstü 5 6,25 

 

Katılımcılara yapılan anket içerisinde yer alan soruda Nevşehir ili ile ilgili bilgileri 
nerden edindikleri hususunda bir soru sorulmuştur. Katılımcıların kent hakkındaki 
algıladıkları imaj ile bu bilgileri edindikleri kaynak ilişkilendirilebilir. Bu açıdan bilgilerin 
edinilme kaynağı, algılanan imajı etkilemesi hususunda bize ipuçları verebilir. 

Tablo 2: Katılımcıların Kent Hakkındaki Bilgileri Edinme Kaynakları 

 Sayı % 
Geçmiş Ziyaret 20 25 
TV 16 20 
Đnternet 11 13,75 
Broşür 8 10 
Dergi 8 10 
Gazete 8 10 
Reklam 5 6,25 
Kitap 4 5 
Aile-Arkadaş  Çevresi 4 5 

Toplam 80 100 
 

Katılımcıların kent hakkındaki bilgileri edinme kaynağının büyük bir kısmını geçmiş 
ziyaretler oluşturmaktadır. Đnsanların ziyaret ettikleri yerler hakkında hüküm yürütebilmeleri 
ve bir yargıya sahip olmaları daha kolaydır. Bu bakımdan geçmiş ziyaretler ziyaretçilere 
gezilen yerler hakkında bir duygu, ifade ve düşünce yükleyebilmektedir. Yapılan araştırmada 
ilk sırayı %25'lik bir oranla katılımcıların Nevşehir ili ile ilgili algıladıkları imajın kaynağı, 
geçmişte yaptıkları ziyaret ve yaşadıkları deneyimler olmuştur. Sonucun bu şekilde çıkması 
son bölümde yer alan sorulara verilen yanıtların incelenmesi bakımından da önemlidir. 
Katılımcıların  %20'lik bir kısmı Nevşehir ile ilgili edindikleri bilgileri TV aracılığıyla elde 
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etmişlerdir. Nevşehir ile ilgili çekilen televizyon dizilerinin ve belgesellerin bu bağlamda 
etkili olduğu düşünülebilir. Bu açıdan algılanan imajın şekillendirilmesinde TV etkileyici 
olabilmektedir. Araştırmanın bu bölümünde üçüncü sırayı Đnternet almıştır. Gelişen teknoloji 
sayesinde bilgilere anında ulaşabilme bakımından medya; tanıtım ve bilgi edinme hususunda 
hem etkileyici hem de önemli bir araçtır. 

Anket sorusunun üçüncü bölümünde sorulan soruda katılımcıların Nevşehir ilinde tatil 
yapmayı düşündüklerinde kendilerine yeterli olabilecek süreyi işaretlemeleri istenmiş ve 
ortaya tabloda yer alan sonuçlar çıkmıştır. 

    Tablo 3: Ortalama Tatil Süresi 

 Sayı % 
1-3 gün 41 51,25 
4-7 gün 27 33,75 
8 + 12 15 

Toplam 80 100 
 Araştırma sonucuna göre katılımcıların %51,25'lik kısmı kentte 1-3 gün kalmanın tatil 
yapmak için yeterli olabileceğini düşünmüştür. Nevşehir ilinde sekiz gün ve üzeri kalmak 
isteyen katılımcılar ise sadece %15'lik bir bölümü ifade edebilmektedir. Bu açıdan Nevşehir 
ili ve Kapadokya Bölgesi ile ilgili yapılması gereken bir çalışma da ziyaretçileri bölgede daha 
fazla konaklatmanın yollarını araştırmaktır. 

 Araştırmanın üçüncü bölümünde katılımcılara Nevşehir ili ile ilgili turistik yerleri ve 
turistik özellikleri yazmaları istenmiş ve yazılan bu kelimelerin sıklıklarına göre aşağıdaki 
tabloda bu kelimeler sıralanmıştır. 

Tablo 4: Kent Đle Đlgili Turistik Özellikler 
 Sayı % 
Peribacaları 51 63,75 
Kozaklı Kaplıcaları  9 11,25 
Yeraltı Şehirleri  5 6,25 

Tarihi Mekânlar  4 5 

Mustafa Paşa  4 5 
Balon Gezisi 3 3,75 

Halı ve Kilim 2 2,5 
Çömlek 2 2,5 

Toplam 80 100 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların  %63,75'lik bir bölümü kendisinden Nevşehir 
ili ilgili turistik bir özelliği yazmaları istendiğinde, peribacaları kelimesini yazmışlardır. Bu 
bağlamda Nevşehir ilinin sahip olduğu doğal bir özellik, katılımcılarca kent ile ilgili 
hatırlanan ve belirtilen en önemli kelime olma özelliğini taşımaktadır. Đkinci sırada ki Kozaklı 
Kaplıcaları,  katılımcıların %11'inin yazdığı bir turistik yer olmuştur. Nevşehir ilinin sahip 
olduğu Kozaklı kaplıcaları, sağlık turizmi açısından bilinen ve çevre illerce iyi tanınan bir 
değerdir. Üçüncü sırayı Nevşehir ilinde bulunan yeraltı şehirleri almıştır. Yer altı şehirlerinin 
ilgi çekici yönlerinin bulunması ve az rastlanan bir özelliğe sahip olması bakımından 
katılımcılarca ilgi görmüş ve %6,25'lik bir katılım oranıyla üçüncü sırada yer almıştır. 
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Katılımcıların il hakkında ki belirttiği diğer turistik özellikler sırasıyla; yeraltı şehirleri, 
Mustafa Paşa (Sinasos), balon gezisi, halı ve kilim ve çömlek olmuştur.  

Araştırmanın son bölümünde katılımcılara Nevşehir ile ilgili on adet soru yöneltilmiş 
ve bu yöneltilen soruların Nevşehir iline uyma derecesi 5'li likert ölçeğinde katılımcıların 
değerlendirmeleri ile ölçülmüştür.  

Tablo 5: Nevşehir Đlinin Algılanan Đmajı 

Nevşehir Đlinin Algılanan Đmajı A.Ort St.Sp 
Nevşehir ilinin sahip olduğu doğal güzelliklerin çekici 
olduğunu düşünüyorum. 

4,47 0,61572 
 

Nevşehir ilinin ilgi çekici tarihi mekânlara ve tarihi özelliklere 
sahip olduğunu düşünüyorum. 

4,06 0,66263 
 

Nevşehir ilinin tatil yapmak için iyi bir yer olduğunu 
düşünüyorum. 

3,87 0,97272 
 

Nevşehir ili halkının konuksever olduğunu düşünüyorum. 3,77 0,82638 
Nevşehir ilindeki konaklama imkânlarının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

3,76 0,73335 
 

Nevşehir ilinde tatil yapmanın rahatlatıcı bir etkisi olduğunu 
düşünüyorum. 

3,66 0,82590 
 

Nevşehir ilinin turizm altyapısının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

3,58 1,09883 
 

Nevşehir ilindeki ulaşım imkânlarının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

3,03 1,13006 

Nevşehir ilinin gelişmiş bir il olduğunu düşünüyorum 2,58 1,26984 
Nevşehir ilinin tatil yapmak için canlı bir yer olduğunu 
düşünüyorum. 

2,33 1,26234 
 

*1 Kesinlikle Katılmıyorum ve 5 Tamamen Katılıyorumu ifade etmektedir.  

 

En yüksek değeri 5, en düşük değeri 1 olan ve 3 rakamının kararsızlığı ifade ettiği 
ölçekte sonuçlar şu şekildedir: Nevşehir ilinin sahip olduğu doğal güzellikler, katılımcılar 
tarafından en kuvvetli şekilde algılanan olumlu bir özellik olmuştur. Nevşehir ilinin sahip 
olduğu doğal güzelliklerin (Peribacaları, Göreme Vadisi, Kadirah Deresi, Üzengi Deresi ve 
Kızılırmak Kıyıları ) bu konuda etkili olduğu söylenebilir. Đkinci sırada bulunan Nevşehir 
ilinin sahip olduğu tarihi mekânlar ve tarihi özellikler ise il hakkında kuvvetli şekilde 
algılanan olumlu bir diğer özelliktir. Nevşehir ilinin yaklaşık beş bin senelik tarihi ve bunun 
bıraktığı izler şehrin bu özelliğiyle algılanmasını sağlamıştır. Günümüze kadar gelen ve 
ayakta kalan tarihi mekânlar: Nevşehir Kalesi, Damat Đbrahim Paşa Külliyesi, Kurşunlu 
Camii, Taşkın Paşa Külliyesi, Saruhan Kervansarayı, Karavezir Külliyesi ve Hacı Bektaş-ı 
Veli Külliyesidir. Üçüncü sırada yer alan Nevşehir'in tatil için iyi bir yer olduğu sorusunun 
cevabı, araştırma sonucuna göre 4'e yakın bir değere sahip olduğu için olumlu algılanan bir 
imaj olarak düşünülebilir. Nevşehir ilinin, il halkının konukseverliği, ilde ki konaklama 
imkânlarının yeterliliği, ilde tatil yapmanın rahatlatıcı olduğu ve ilin turizm altyapısının 
yeterliliği ile ilgili olumlu bir imaja da sahip olduğu söylenebilir. Fakat bu imajlar kararsız 
noktasının biraz üzerinde olması nedeniyle kuvvetli bir şekilde algılanmamıştır. Katılımcılar, 
Nevşehir ilinde ki ulaşım imkânlarının yeterliliği konusunda ise sonuç kararsızlık 
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noktasındadır. Nevşehir ile ilgili algılanan olumsuz özellikler ise ilin gelişmiş olmaması ve 
ilin tatil yapmak için canlı bir yer olmadığı hususundadır.  

5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Pazarlama kavramı değerlerin müşterilere sunulması ve bunun sürekliliğinin 
sağlanması açısından modern bir bakış açısı kazanmıştır. Mevcut müşterilere daha fazla 
sunum, potansiyel olanları da müşteri haline dönüştürmek etkin bir planlamayla 
yapılabilmektedir. Bu açıdan ele alındığında ülkemizin geneli özelde ise Nevşehir yeniden 
pazarlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Medeniyetlerin beşiği olan ülkemiz turizm açısından 
oldukça çok potansiyeli barındırmaktadır. Makro anlamda Türkiye’nin ve mikro anlamda ise 
şehirlerimizin, turizm açısından, imaj ve marka konusunda dünyadaki mevcut konumunun 
yeterli olmadığı bilinmektedir.  

Đmaj ve marka günümüzde işletmelerin vazgeçilmez değerleri olduğu kadar 
ülkelerinde rekabet avantajı oluşturacak özellikleri haline gelmiştir. Bu bağlamda bu 
niteliklerini geliştiren ve koruyan, yeniden oluşturan ülkeler turizm alanında da öne çıktıkları 
bilinmektedir. Konuya ülkemiz açısından bakıldığında son dönemlerde bu konularda oldukça 
olumlu çalışmalar yapılmaktadır. Hem kamu hem de özel sektör bunun bilincindedir. 
Geleneksel turizm anlayışının dışına çıkılmakta sürdürülebilirlik ön plana taşınmaktadır. 
Destinasyon konusunda çok avantajlı ve farklı çeşitleri bulunduran ülkemiz, tarihi, kültürü ve 
coğrafi avantajları ile turizmden aldığı payı giderek arttırmaktadır.  

 Destinasyon pazarlama çalışmalarının başarılı bir şekilde yapılabilmesinin yolu 
olumlu bir imaj yaratmak ve destinasyonu markalaştırmaktır. Destinasyon imajının 
oluşturulmasında ve destinasyonun markalaştırılmasında destinasyonun sahip olduğu doğal 
güzellikler, kültürel miraslar, tarihi mekânlar ve destinasyonun sahip olduğu ürünler ön plana 
çıkarılmalıdır. Olumlu bir imaja sahip olan turizm bölgeleri rakiplerine göre mutlak bir 
avantaj sağlayacaktır. Sahip olduğu bir takım özellikler sayesinde markalaşan ve tüketicilerce 
olumlu bir şekilde algılanan destinasyonlara karşı bir sadakat oluşur ve bu bağlılık tekrar 
ziyaret etme davranışının ortaya konulmasını sağlar. 

Araştırma sonucuna göre Nevşehir ilinin, doğal özelliklere ve tarihi mekânlara sahip 
olması sebebiyle bu konuda bir imaja sahip olduğu söylenebilir. Bir başka turizm bölgeleri de 
sahip olduğu ürün ve özellikler sayesinde tüketiciler zihninde olumlu bir imaja sahip olup 
markalaşabilir. Bu çalışmada değinilecek bir başka önemli konu ise; ilin gelişmiş ve canlı 
olma konusunda olumlu bir imaja sahip olmadığıdır. Bu sorunlar,  turistlerin ilde konaklamak 
ve tatil geçirmek için kendilerine yetebilecek olan gün sayısını olumsuz yönde etkileyebilir. 
Nevşehir ilini bu konuda geliştirmek ve canlı bir yer haline getirmek, turistlerin ilde 
konaklayacağı gün sayısını mutlaka artıracaktır. Diğer bir deyişle bu hususta turistleri ilde 
daha fazla tutmanın ve konaklatmanın yolları aranmalıdır.  

Yeteri kadar olmasa da Nevşehir turizm açısından ülkemizin en çok turist çeken 
illerinden birisidir. Araştırmadan elde edilen verilere göre; katılımcıların önceki deneyimleri 
ve medya tanıtımda en önemli unsuru oluşturmaktadır. Bu bağlamda olumsuzlukların bertaraf 
edilerek iyi bir deneyim sunulması ve medyanın etkin kullanımı sayısal avantajları artıracaktır. 
Nitekim sadece sayısal avantaj yeterli olmayıp, gelen turistin harcama ve kalınan gün 
sayısında da artışlar olması gerektiği belirtilmektedir. Son dönemlerde gerek tesisler gerekse 
ulaşım ve yeni destinasyonlar anlamında artışlar yaşanmaktadır.  
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Destinasyonların potansiyel ziyaretçilere hissettirdiği duyguların ve belli başlı 
özelliklerin ön plana çıkarılması ve şekillendirilmesi konusunda ilgili turizm bölgesi 
yöneticilerine ise büyük görevler düşmektedir. Ayrıca bu bağlamda, turizm bölgesi halkının 
da bu imajı etkileyeceği ve bu imajın oluşum sürecinde katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır. 
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SINIF ÖĞRETMENLER ĐNĐN ĐŞ KARMA ŞIKLI ĞI ALGILARI Đ LE ĐŞTEN 
AYRILMA N ĐYETLER Đ ARASINDAK Đ ĐLĐŞKĐ 

Yusuf CERĐT* 

 
            Öz 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  Bu çalışmanın verileri 2014-2015 öğretim yılında Bolu ilinde bulunan ilkokullarda görev yapan 287 
sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları Đş Dizayn Ölçeği’nin i ş 
karmaşıklığı faktörü ve işten ayrılma niyeti ise işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Verilerin 
analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada 
öğretmenlerin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında olumlu ve anlamlı ilişki bulunmuş ve iş 
karmaşıklığının, öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin anlamlı bir açıklayıcısı olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: iş karmaşıklığı, işten ayrılma niyeti, işten ayrılma, öğretim, sınıf öğretmeni 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVES OF CLASSROOM TEACHERS’ JOB 
COMPLEXITY AND INTENT TO LEAVE JOB  

               Abstract  

 In this study, it was examined the relationship between perceives of classroom teachers’ job complexity 
and intent to leave job.  Data in this study were collected from a total number of 287 classroom teachers working at 
primary schools in Bolu province in the academic year of 2014-2015. Classroom teachers’ perceives of job 
complexity was measured using job complexity subscale of the work design questionnaire and intent to leave job 
was measured using intent to leave scale. Mean, standard deviation, correlation and regression test were used in 
analysis of data. In this study, it is founded that there was a significant positively correlation between job 
complexity and intent to leave job, and job complexity was significantly predictor of intent to leave job. 

              Keywords: job complexity, intent to leave, turnover, teaching, classroom teacher 

 

1.GĐRĐŞ 

Çalışanların işlerinden ayrılmaları hem çalışanlar hem de örgütler için ciddi bir sorundur. 
Örgütler için çalışanların ayrılmaları hem doğrudan (seçme ve eğitme gibi) hem de dolaylı 
olarak (verimliliğin azalması gibi) etkilerinin artmasıyla ağır bir maliyete sahiptir (Biron ve 
Boon, 2013). Ayrılma niyeti muhtemelen çalışanların performansını olumsuz etkilemesinden 
dolayı örgütlerin performansının düşük olmasına neden olabilir (Shapira-Lishchinsky ve 
Tsemach, 2014). Çalışanların işten ayrılmaları eğitim kurumları açısından da önemli bir sorun 
olarak görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Amerika ve Đngiltere başta olmak 
üzere dünyada birçok ülkede öğretmenlerin işten ayrılma oranlarının ve işten ayrılma 
niyetlerinin yüksek olduğuna ilişkin sonuçlar ortaya çıkmıştır (Ingersoll, 2001). Türkiye’de 
ise öğretmenlerin işten ayrılmaları yerine iş bulmanın güçlüğünden kaynaklı olarak işten 
ayrılmanın çok ön plana çıkmamasından dolayı daha çok işten ayrılma niyeti çalışmaların 
konusu olmuştur. Türkiye’de yapılan araştırmaların sonuçları da öğretmenlerin işten ayrılma 
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niyetlerinin yüksek olduğunu göstermiştir (Polatcı ve Boyraz, 2010; Yüksek ve Yüksel, 
2014). 
 
Đşten ayrılma niyeti bir örgütün çalışma koşullarına bir çalışanın bilişsel yanıtı (Rainayee, 
2012), örgütten ayrılmak için bilinçli ve planlı bir isteklilik olarak tanımlanırken (Qureshi ve 
diğerleri, 2013), öğretmenin işten ayrılma niyeti ise bir öğretmenin öğretim mesleğinden 
ayrılma isteği olarak tanımlanmıştır (Liu ve Onwuegbuzie, 2012). Öğretmenlerin işten 
ayrılma niyetlerinin eğitimin niteliğini olumsuz şekilde etkileyen faktörler ile ilişki olduğu 
araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin öğrenci başarısını 
(Ronfeldt ve diğerleri, 2011; Loeb ve Darling-Hammond, 2005), öğretim programında 
tutarsızlık, öğretimin niteliğinde düşme ve kaynakların etkili kullanımını (Loeb ve Darling-
Hammond, 2005), meslektaşlarının motivasyonunu ve çabalarını olumsuz şekilde etkilediği 
(Rosenblatt ve Shirom, 2006), öğretmenlerin öğretimsel çabalarını azalttığı (Shapira-
Lishchinsky ve Tsemach, 2014) ve mesleki açıdan işlevsizliğe neden olduğu (Karsenti ve 
Collins, 2013) ortaya çıkmıştır. 
 
Öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini yönetici desteği, özerklik ve öğrenci disiplin 
problemleri gibi örgütsel koşullar, iş yeri koşulları (Ingersoll, 2001), materyallere ulaşabilirlik 
ve mesleki fırsatlara sahip olma gibi mesleki çalışma koşulları (Loeb ve Darling-Hammond, 
2005) gibi çeşitli faktörler etkilemektedir. Bu faktörlerden biri de bu çalışmada incelenen 
çalışanların davranış ve tutumlarını etkileyen ve açıklayan önemli bir faktör (Lui ve Li, 2012) 
olması nedeniyle öğretmenlerin görev karmaşıklığı algılarıdır.  
 
Görev karmaşıklığı, gerçekleştirilecek bir görevin çok boyutlu ve güç olma düzeyidir 
(Humphrey ve diğerleri, 2007). Karmaşık işler yüksek düzeyde beceriler kullanmayı 
kapsadığı için zihinsel olarak talep edilir olma eğilimindedir (Humphrey ve diğerleri, 2007). 
Karmaşık bir iş, birbirleriyle bağlantılı birçok görev değişkenine sahiptir (Liu ve Li, 2012). Đş 
karmaşıklığının çoğu tanımının ortak özelliği, karmaşık işlerin zihinsel olarak güç olması ve 
çalışanların birçok karmaşık becerileri kullanma gerekliliğini hissetmeleridir (Morgeson ve 
Humphrey, 2006). Genellikle iş karmaşıklığının özellikleri iyi yapılandırılmamış, belirsiz ve 
güç olmasıdır (Mohd-Sanusi ve Mohd-Iskandar, 2007). Eğitim, bireylerin ilgisi, sosyal 
ihtiyaç, disipliner farklılık, kültürel olarak yenilenme ve dünyada insanlığın kendini 
konumlandırma çabasının artmasıyla en karmaşık insan girişimleri arasında yer almaktadır 
(Davis ve Sumara, 2010). 
 
Alan yazında görev karmaşıklığının çeşitli tanımları yapılmıştır. Liu ve Li (2012) iş 
karmaşıklığı tanımlarının temelde yapısalcı ve kaynak gereksinimi bakış açısından hareketle 
yapılabileceğini ileri sürmüştür. Yapısalcı görüş açısından görev karmaşıklığı bir görevin 
yapısal özelliğine dayalı tanımlanmıştır. Görev karmaşıklığı, görevin birbiriyle ilişkili olan 
çok çeşitli unsurlardan oluşmasıdır. Karmaşık bir görev, birçok görev unsurlarına sahip 
olabilir ve görev unsurları birbirleriyle bağlantılıdır. Kaynak gereksinimi bakış açısından, 
görev karmaşıklığı bir görevi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakların çeşitlilik 
düzeyine göre tanımlanmıştır. Buna göre görev karmaşıklığı, görevi yerine getirecek olan 
çalışanların fiziksel, bilişsel ve zihinsel taleplere ve bilişsel çabalara gereksinim 
göstermesidir. Karmaşık görevler, çalışanların görevlerini yaparken çok çeşitli kaynakları 
gereksinim duymalarını sağlar (Liu ve Li, 2012). 
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Karmaşık görev, çalışanların görevlerinin ne olduğunu tanımlayabilme, görevi 
gerçekleştirebilmek için çeşitli bilgi ve becerilerini kullanabilmek fırsatına sahip olmaları ve 
özerkliğe sahip oldukları görevlerdir (Baek-Kyoo ve Lim, 2009). 
 
Wood (1986)’e göre görev karmaşıklığı görevin üç boyutunun bir işlevi olarak tanımlanabilir: 

1. Görevi tamamlamak için gerekli olan bilgi ve farklı unsurların düzeyi 
2. Bilgi, eylemler ve ürünler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı 
3. Bu ilişkilerin zamanla değişebilirlik düzeyi 

Görev karmaşıklığı, görevin alanı, görevin yapılandırılabilirliği ve görev belirsizliği olarak üç 
boyuttan oluşmaktadır (Liu ve Li, 2012). Görev alanı, bir görevin genişliği, aralığı, 
ulaşabilirliği veya genel büyüklüğü anlamına gelir (Liu ve Li, 2012). Görevin 
yapılandırılabilirliği alt görevler arasındaki ilişkilerin ve sırasının nasıl iyi tanımlandığı ve 
analiz edilebilirlik, alternatifler ve koordinasyon unsurları tarafından belirlenme düzeyi 
anlamına gelir (Harvey ve Koubek, 2000).  Görev belirsizliği bir görevle ilgili öngörülebilirlik 
düzeyi anlamına gelir (Harvey ve Koubek, 2000). Bu boyutlar açısından öğretim işinin 
karmaşıklık düzeyine ilişkin analiz yapılabilir. Öğretmenlerin öğretim etkinliklerini 
gerçekleştirirken dersi planlama, ihtiyaç duyulan kaynakları belirleme, öğrencilerin 
hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alma ve öğrenci davranışlarını izleme gibi çok farklı 
eylemlerde bulunmaları gerekmesinden dolayı görev alanının genişliği, öğretimin bütün 
sınıflarda belirlenmiş olan kurallar doğrultusunda bütün sınıflarda aynı şekilde yapılmasının 
güçlüğü açısından görevin standartlaştırılmasının zorluğu ve öğretimin sonucunun 
öngörüldüğü şekilde gerçekleşme olasılığının çok düşük olması nedeniylede görev 
belirsizliğinin olduğu bir iş olduğu düşünüldüğünde öğretimin karmaşıklık özelliğinin olduğu 
ifade edilebilir. 
 
Bununla birlikte alan yazında öğretim karmaşık bir eylem olduğu vurgulanmıştır (Kysilka ve 
diğerleri, 2002). Öğretmenliğin artan karmaşıklığını ve yoğunluğunu açıklamanın bir yolu işin 
karakterini değiştiren birçok sosyal değişimi dikkate almaktır (Brante, 2009). Bu sosyal 
değişimlerin sonuçları yeni yaşam sitilleri, yeni ve değişen normlar ve değerleri kapsar. Bu 
yeni sosyal yönler hem çocuklarla ilişkilerinde hem de çocuklarla ilgili iş sorumluluklarına 
yönelik öğretmenlerin belirsizliği ve karmaşıklığı deneyim etmelerine yol açabilir (Munthe, 
2003). Karmaşıklığı açıklamanın ikinci yolu ise yapılan reformlara veya artan iş görevlerine 
vurgu yapmaktır. Eğitim reformları öğretmenlerin birbirleriyle ilişkili olmayan öğretim ve 
yönetim ile ilgili yeni ve çok çeşitli görevleri yapmalarını gerektirebilmekte, bu da öğretimin 
karmaşık bir iş olarak algılanmasına yol açabilmektedir (Brante, 2009). Öğretmenlerin 
işlerinin karmaşıklığını açıklamanın üçüncü dayanağı öğretmenlerin işinin sahip olduğu moral 
ve normatif özelliklerdir. Öğretmenlerden geçmişten daha fazla çocukların yaşamını 
etkilemeleri beklenmektedir. Örneğin öğretmenlerden öğrencilerin yiyecek seçimlerine 
rehberlik etmeleri, dil kullanımı ve tutumlarına rehberlik etmeleri ve çocukların yaşam 
koşullarını değiştirecek kararlar almaları beklenmektedir. Bu da, öğretmenlerin çok görev 
yapmalarına neden olabilir (Brante, 2009). Sonuç olarak öğretmenlerin işinin çok karmaşık ve 
yoğun bir etkinlik olduğu söylenebilir (Aili ve Brante, 2007). 
 
Görev karmaşıklığı çalışanların tutum ve davranışlarını üzerinde etkiye sahiptir (Grebner ve 
diğerleri, 2003; Humphrey ve diğerleri, 2007).  Bu açıdan öğretmenlerin işten ayrılma 
niyetleri ile görev karmaşıklığı arasında ilişki olabilir.  Öğretimin karmaşık bir etkinlik 
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olması, öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin oluşumuna katkı yapabilmektedir. Öğrenci, 
aile, politika ve toplumun diğer gruplarının birçok talepte bulunması, sınıfı yönetebilme 
güçlüğü, yeterli olmayan çalışma koşulları, eğitim çevresi ve sosyal çevreyle ilişki kurma 
ihtiyacı, yapısal ve örgütsel gereklilikleri yerine getirme gibi faktörler, öğretmenlerin 
mesleklerinden ayrılmalarında etkili olan değişkenlerdir (Karsenti ve Collins, 2013). Bu 
faktörler, öğretmenlerden beklenen davranışların çeşitli ğini ve karmaşıklığını gösterebilir. 
Dolayısıyla öğretmenlerin işlerinin karmaşık olduğunu düşünmeleri işlerinden ayrılmalarında 
etkili bir faktör olabilir.  
Alan yazında iş karmaşıklığının çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırdığı vurgulanmıştır. 
Yapılan çalışmalarda iş karmaşıklığı ile işten ayrılma niyeti arasında olumlu ilişki olduğu, 
bazı çalışmalarda ise ilişki olmadığı bulunmuştur (Chung-Yan, 2010; Humphrey ve diğerleri, 
2007; Yuen ve diğerleri, 2013). Bu çalışmada bu yaygın teorik algılama ve araştırma 
sonuçlarının aksine öğretimin kendine özgü özelliğinden kaynaklı olarak iş karmaşıklığı ile 
öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri arasında olumsuz ilişkinin olabileceği ileri sürülmüştür. 
Görev karmaşıklığının işin olumlu bir özelliği olduğu düşünülmesinden dolayı (Chung-Yan, 
2010) çalışanlar tutum ve davranışları üzerinde olumlu şekilde etkiye sahip olabilmektedir. 
Bu görüşe dayanak olarak ise ekstra çaba ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi araştıran 
çalışma sonuçları gösterilebilir. Đşin karmaşıklık özelliği, çalışanların işlerini yapabilmede 
özerkliğe sahip olmalarını gerektirmektedir. Karmaşık işler, çalışanların görevlerini nasıl 
yapacaklarıyla ilgili standartlaştırmanın olası olmadığı, dolayısıyla çalışanların inisiyatif 
aldıkları ve eylemlerini kendilerinin belirlediği işlerdir. Öğretim, karmaşıklık özelliği bulunan 
bir iştir (Aili ve Brante, 2007). Öğretim gerçekleştirilirken öğretmenler sınıf içerisinde çok 
çeşitli davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Dolayısıyla öğretim, standartlaştırılmış 
davranışlarla gerçekleştirilmesi çok kolay olmayan bir faaliyettir. Bu da öğretmenlerin mevcut 
görevlerin ötesinde eylemlerde bulunmak durumunda kalmalarına neden olmaktadır. Ekstra 
çaba ile çalışanların işten ayrılma niyetleriyle arasında ilişki olduğu araştırmalarda ortaya 
çıkmıştır. Bir ekstra çaba davranışı olan örgütsel vatandaşlık davranışı ile işten ayrılma niyeti 
arasında ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda (Lam ve diğerleri, 2009; Paille ve Grima, 2011) 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile işten ayrılma niyeti arasında olumsuz ilişkinin olduğu 
bulunmuştur. Buna göre öğretmenlerin belirlenmiş davranışların ötesinde ekstra çaba 
göstermelerini gerektiren öğretim faaliyetinin karmaşıklık özelliğinin öğretmenlerin işten 
ayrılma niyetlerini olumsuz şekilde etkileyebileceği ileri sürülebilir. Ayrıca iş karmaşıklığı ile 
işten ayrılma niyeti arasında olumsuz ilişkinin olabileceği alan yazında iş karmaşıklığının işin 
olumlu bir özelliği olduğuna ilişkin vurguya dayalı açıklanabilir. Đş karmaşıklığı çalışanları 
motive edici olmasından dolayı işin olumlu bir karakteri olarak değerlendirilmektedir (Chung-
Yan, 2010). Bu görüşü destekler şekilde bazı araştırmalarda iş karmaşıklığının çalışanların iş 
ile ilgili tutumlarıyla olumlu şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Đş karmaşıklığı iş doyumu ve 
örgütsel bağlılığı olumlu şekilde, işten ayrılma niyeti ise olumsuz şekilde etkilemektedir 
(Chung-Yan, 2010; Grebner et al., 2003; Humphrey ve diğerleri, 2007). Bu bilgiler ışığında 
öğretmenlerin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında olumsuz ilişki 
olabileceği ifade edilebilir.  
 

Öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerinin eğitim sisteminin işleyişini ve başarısını olumsuz 
etkilediği düşünüldüğünde, öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesinin önemi anlaşılabilir. Bu çalışmada öğretmenlerin görevlerinin karmaşıklığına 
ilişkin algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında ilişki incelenerek öğretmenlerin işten 
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ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler ile ilgili bilgi sahibi olunabilecektir. Bununla birlikte bu 
konu eğitim alanında çok az çalışılmıştır. Bu çalışma bu konuda alan yazının gelişmesine 
katkı yapabilir. Bu yüzden bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin görev karmaşıklığı algıları ile 
işten ayrılma niyetleri arasında ilişki araştırılmak istenmiştir. 

Problem: Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında 
ilişki var mıdır?    
Alt Problemler: 

1. Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığına ilişkin görüşleri nelerdir? 
2. Sınıf öğretmenlerinin işten ayrılma niyetlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 
3. Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında ilişki 

var mıdır?    

2. YÖNTEM 
 
2.1. Araştırmanın Modeli 
Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin 
incelendiği bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
 
2.2. Evren ve Örneklem 
Bu çalışmanın evrenini Bolu ili merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan 24 ilköğretim 
okulunda görev yapan 368 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu çalışmada evrene ulaşma 
olanağı bulunduğundan örneklem alınmamış, evrenden veriler elde edilmiştir. Veri toplama 
araçları 328 öğretmene dağıtılmış, ancak 287 öğretmenden geri dönmüştür. Veri toplama 
araçlarının dönüş oranı % 87.5’dir. Bu araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 46.3’ü 
erkek, % 53.7’si ise kadındır. Sınıf öğretmenlerinin % 18.5’i yüksekokul, % 58.5’i fakülte ve 
% 23’ü ise yüksek lisans eğitimi almışlardır. Öğretmenlerin  % 4.9’u 1-5 yıl, % 18.5’i 6-10 
yıl, % 20.2’si 11-15 yıl, % 28.5’si 16-20 yıl ve % 27.8’i 21 yıl ve üzerinde çalıştıkları tespit 
edilmiştir.  
 
                        Tablo 1.  Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

  f % 
Cinsiyet Kadın 154 53.7 
 Erkek 133 46.3 
 Toplam 287 100 
Kıdem  1-5 yıl 14 4.9 
 6-10 yıl 53 18.5 
 11-15 yıl 58 20.2 
 16-20 yıl 82 28.5 
 21 yıl ve üzeri 80 27.8 
Eğitim Durumu Yüksekokulu 53 18.5 
 Eğitim 

Fakültesi 
168 58.5 

 Yüksek 
Lisans 

66 23 
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2.3.Verilerin Toplanması 
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerin iş karmaşıklığı algılarını belirlemek için Morgeson ve 
Humphrey (2006)  tarafından geliştirilen Đş Dizayn Ölçeği’nin i ş karmaşıklığı faktörü ve 
öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini belirlemek için ise Conley ve You (2014) tarafından 
öğretmenlerin işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. 

 Đş Karmaşıklığı Ölçeği:  Đş Karmaşıklığı Ölçeği (örn: Đşim nispeten basit görevleri 
gerçekleştirmeyi içerir.) 4 maddeden oluşmaktadır. Đş Karmaşıklığı Ölçeğinin yapı geçerliliği 
için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve Barlett Sphericity testi ile araştırılmış ve KMO .78 ve Barlett Sphericity testi 
anlamlı bulunmuştur (X2: 586.390, p: .000). Faktör analizi sonucu ölçeği oluşturan 
maddelerin faktör yük değerleri .673 ile .873 arasında değişmiş ve maddelerin açıkladığı 
varyansın ise % 65.56 olduğu bulunmuştur.  

Đş Karmaşıklığı Ölçeğinin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa katsayısı tespit edilmiştir. 
Analiz sonucunda Morgeson ve Humphrey (2006) (α: .87) tarafından yapılan çalışmada elde 
edilen değere yakın şekilde ölçeğin alfa değeri .81 ve madde toplam korelasyonu .49 ile .73 
arasında bulunmuştur. Buna göre, iş karmaşıklığı ölçeğindeki maddelerin öğretmenlerin iş 
karmaşıklığı algılarını belirlemeye yönelik olduğu yani iç tutarlılığının bulunduğu 
söylenebilir.  

 
Đşten Ayrılma Niyeti Ölçeği:  Đşten Ayrılma Niyeti ölçeği 5 maddeden oluşmaktadır (örn: Ben 
aktif şekilde öğretmenliğin dışında başka bir iş arıyorum). Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör 
analizi yapılmıştır. Ölçeğe ilişkin verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve Barlett Sphericity testi ile araştırılmış ve KMO .74 ve Barlett Sphericity testi (X2: 
260.328, p: .000) anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin faktör analizi için uygun 
olduğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değeri .692 ile .891 
arasında değişmiştir. Maddelerin ölçeğe ilişkin açıkladığı varyansın ise  % 76.65 olduğu 
belirlenmiştir. 
 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa katsayısı tespit edilmiştir. Ölçeğin alfa değeri 
.89 ve madde toplam korelasyonu .57 ile .85 arasında değiştiği bulunmuştur. Buna göre, 
ölçeğin öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini belirlemeye yönelik olduğu söylenebilir. 

2.4. Verilerin Analizi 
Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetlerini belirlemek için 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin iş 
karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 
Korelasyon testi kullanılmıştır. Đş karmaşıklığının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini 
tespit etmek amacıyla ise regresyon analizi yapılmıştır. 

 
3.BULGULAR  

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetlerine 
ilişkin elde edilen aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
Aritmetik ortalama değerlerine göre, bu çalışmada konuyla ilgili bilgi alınan sınıf 
öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algılarının ortalama değerin üzerinde olduğu ifade edilebilir   
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( Χ = 3.32, ss= .65). Bu bulguya göre, sınıf öğretmenlerinin öğretimin sonuçlarının 
öngörülebilirliği, etkinliklerinin standartlaştırılmasının güç olduğu ve çok çeşitli etkinliklerin 
yapılması gereken bir iş olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

                        Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Đş Karmaşıklığı ve Đşten Ayrılma  
                         Niyetlerine Đlişkin Görüşleri 

 

Değişkenler 

    Öğretmen 

Χ  ss 

Đş Karmaşıklığı 3.32 .65 

Đşten Ayrılma Niyeti 3.15 .77 

 

Tablo 2’de sınıf öğretmenlerinin işlerinden ayrılma niyetlerinin ortalama değerin üzerinde 
olduğu görülebilir (Χ = 3.15, ss= .77). Bu bulguya dayalı olarak araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinin öğretim mesleğinden ayrılmaya yönelik eğilimlere sahip olduğu söylenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

            Tablo 3. Đş Karmaşıklığı ile Đşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Korelasyon ve             
            Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler r B Stand. 
Hata 

β t p R2 

Đş Karmaşıklığı .585 .693 .057 .585 12.184 .000 .34 

F: 148.452, p: .000 

            *p< .01 

Korelasyon analizi sonuçları öğretmenlerin iş karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri 
arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir  (r: .585, p: .000). Bu sonuca göre 
öğretimin karmaşık bir iş olduğunu düşünen sınıf öğretmenlerinin mesleklerinden ayrılma 
niyetine sahip olabilecekleri söylenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin iş karmaşıklığı algılarının işten ayrılma niyetlerini etkileyip 
etkilemediğini belirlemek için yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  
Regresyon analizi sonuçları iş karmaşıklığının sınıf öğretmenlerinin işten ayrılma niyetleri 
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Tablo 3’e bakınız). Bu sonuca göre 
öğretmenlerinin öğretimi karmaşık bir iş olarak görmeleri onların işten ayrılma niyetlerinin 
oluşumuna olumlu yönde katkı yapabileceği ifade edilebilir.  

 

4. TARTI ŞMA 
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin işten ayrılma niyetlerinin ortalamanın üzerinde olduğu 
ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bu araştırmanın 
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bulgusunu destekler şekilde öğretmenlerin öğretim mesleğinden ayrılma niyetlerinin yüksek 
olduğu bulunmuştur (Ingersoll, 2001; Yüksel ve Yüksel, 2014). Öğretmenlerin öğretim 
mesleğinden ayrılma niyetlerine sahip olmaları öğrenci başarısı ve öğretmenlerin 
performansını olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle (Rainayee, 2012; Ronfeldt ve diğerleri, 
2011) dikkat edilmesi gereken bir konu olmuştur. Bu çalışmada öğretmenlerin işten ayrılma 
niyetine sahip olduklarının bulunması eğitimin niteliğini olumsuz etkileyen bir faktörün 
varlığına işaret edebilir. Bu nedenle bu sorunun varlığından eğitim yöneticileri haberdar 
olmalı ve çözümü için çaba göstermeleri önemli görülebilir. 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğretimin karmaşık bir iş olduğunu düşündükleri ortaya 
çıkmıştır. Öğretimin özelliklerinin incelendiği alan yazında öğretimin karmaşık bir iş olduğu 
vurgulanmıştır (Aili ve Brante, 2007). Bu çalışmada da bu görüşün sınıf öğretmenleri 
tarafından paylaşıldığı görülmektedir. Karmaşık bir iş, belirsizliğe sahip ve standart kuralları 
belirleme olasılığı düşük olan işlerdir (Liu ve Li, 2012). Buna göre sınıf öğretmenleri öğretimi 
önceden belirlenen davranışları yaparak gerçekleştirmenin çok mümkün olamayacağını 
düşünmektedirler. Bu sonuca göre sınıf öğretmenlerinin etkili bir öğretimi 
gerçekleştirebilmek için standartlaştırılmış uygulamalar yerine yapacakları etkinlikleri 
belirlemede kendilerine fırsatlar verilmesi gerektiği ifade edilebilir. 

Bu çalışmada öğretmenlerin görev karmaşıklığı algıları ile işten ayrılma niyetleri arasında 
olumlu ilişki olduğu ve görev karmaşıklığının işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu 
ortaya çıkmıştır. Alan yazında sınırlı düzeyde yapılan konuyla ilgili araştırmalarda ortaya 
çıkan sonuçlar tutarsızlık göstermektedir. Bazı çalışmalarda görev karmaşıklığı ile işten 
ayrılma niyeti arasında olumsuz ilişki bulunurken (Grebner ve diğerleri, 2003) bazı 
çalışmalarda bu çalışmanın sonucuna paralel şekilde olumlu ilişki bulunmuştur (Humphrey ve 
diğerleri, 2007; Yuen ve diğerleri, 2013). Bu çalışmanın sonucu öğretmenler görevlerini 
karmaşık olduğunu düşündüklerinde işten ayrılma eğilimine sahip olabileceklerini 
göstermiştir. Oysa alan yazında çalışanlar görevlerini yerine getirebilmek için öngörülmüş 
davranışların ötesinde ekstra çaba göstermeleri gerektiğinde işten ayrılma eğiliminde 
olmayacakları vurgulanmıştır. Bu görüşü destekler şekilde araştırma sonuçları bulunmaktadır. 
Karmaşık işlerin iyi yapılandırılmamış ve belirsiz olması çalışanların görevlerini önceden 
belirlenmiş olan davranışları sergileyerek gerçekleştirmelerini güçleştirebilmektedir. Bu da 
çalışanların öngörülenin ötesinde çabalar göstermesini gerektirebilmektedir. Öğretimin 
karmaşık bir iş olması nedeniyle öğretmenlerin öğretim etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri 
için ekstra çaba göstermeleri gerekebilir. Ekstra çaba gerektiren işlere sahip olan çalışanlar 
işten ayrılmayı istememektedirler (Paille ve Grima, 2011). Dolayısıyla öğretmenler, öğretimin 
karmaşıklık özelliği yüzünden mesleklerinden ayrılma eğilimine sahip olmayabilir. Ancak bu 
çalışmada görev karmaşıklığı ile işten ayrılma niyeti arasında olumlu ilişki bulunmuştur.   Bu 
sonuç karmaşık işlerin gerçekleştirmesi güç olma özelliğine dayalı olarak açıklanabilir. 
Öğretim planlandığı şekilde ve eylemlerin sonuçlarının öngörüldüğü şekliyle gerçekleşmesi 
de çok olası olmayan bir iştir. Bununla birlikte birbirinden farklı özelliklere ve öğrenme 
stillerine sahip olan öğrencilere yönelik öğretim etkinliğini planlamak ve gerçekleştirmek 
oldukça zordur. Öğretmenler, öğretimin bu özelliklerinden kaynaklı olarak işlerinin karmaşık 
ve güç olduğunu düşünebilirler. Đşlerini tam anlamıyla gerçekleştiremeyen veya 
gerçekleştirmek için çok fazla çaba göstermek zorunda kalan öğretmenler işlerinden ayrılmayı 
düşünebilirler. Aynı zamanda bu sonuç ülkelerin sahip olduğu kültürel özelliklerin 
çalışanların işten ayrılma niyetini etkilemesi nedeniyle (Chen ve diğerleri, 2012) Türkiye’nin 
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kültürel özelliği ile de açıklanabilir. Belirsizlikten kaçınma gibi Türkiye’de çalışanların sahip 
olduğu bir kültürel özellik olarak araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Hofstede, 2001). 
Belirsizlikten kaçınma eğilimine sahip olan çalışanlar, yöneticiler ve yasalar tarafından 
belirlenen davranışları sergileme ve açık şekilde tanımlanmış, standartlaştırılmış işleri tercih 
etme eğilimindedirler ve yapılandırılmamış ve riskli durumlardan rahatsızlık duyarlar (Sığrı 
ve Tığlı, 2006). Dolayısıyla öğretimin belirsizlik ve karmaşıklık özelliğinden dolayı 
standartlaştırılmış davranışlarla öğretimin gerçekleştirilememesi ve öğretimi gerçekleştirme 
sürecinde anlık olarak çeşitli davranışları belirleyip, sergileme durumunda kalmaları, 
öğretmenlerin zorlanmasına neden olabilir. Risk içeren, zor ve üstesinden gelemeyecekleri 
görevleri olduğunu düşünen öğretmenler işlerinden ayrılma isteğine sahip olabilirler. Bu 
nedenle bu çalışmada görevlerinin karmaşık olduğuna ilişkin algıya sahip öğretmenler işten 
ayrılma niyetine sahip olmuş olabilirler. 

5.SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin öğretimin karmaşık bir iş olduğunu düşündükleri ve 
öğretmenlik mesleğinden ayrılma niyetine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Sınıf 
öğretmenlerinin öğretimi karmaşık bir iş olarak algılamaları işlerinden ayrılma niyetlerinin 
gelişimine katkı yaptığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde 
bulunulmuştur: 

1. Karmaşık işlerin belirsizlik özelliğine sahip olması nedeniyle sınıf öğretmenlerinin 
işten ayrılma niyetlerine sahip olmalarına engel olabilmek için öğretmenlerin öğretim 
etkinliklerini nasıl gerçekleştirecekleriyle ilgili standartlar geliştirilebilir. 

2. Öğretmenlerin öğretim etkinliklerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları araç-
gereçlerin temin edilmesinde destek verilebilir ve nasıl kullanılacağı konusunda 
sürekli bilgilendirmeleri sağlanabilir. 

3. Öğretin etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlere sürekli olarak okul 
yöneticileri ve maarif müfettişleri tarafından deste verilebilir ve rehberlik yapılabilir. 

4. Öğretim etkinliklerini geçekleştirmede başarılı örnekler ortaya koyan öğretmenlerin 
meslektaşlarıyla paylaşımlar yapabilmelerine ve uygulamalarda karşılaştıkları 
sorunlarda birbirlerine yardımcı olabilmelerine imkân sağlayan mekanizmalar 
kurulabilir. Örneğin okullarda her hafta veya her ay bu paylaşımların yapılabileceği 
toplantılar düzenlenebilir. 
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PERFORMANS GÖREVLER ĐNE YÖNEL ĐK ÖĞRENCĐ VE VEL Đ GÖRÜŞ 
ALMA ÖLÇEKLER ĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ* 

Yasin AKAY ∗∗∗∗∗∗∗∗  Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin ve velilerinin performans görevlerine yönelik görüşlerini belirlemek 
için birer görüş alma ölçeği geliştirmektir. Bu ölçekleri geliştirmek için oluşturulan madde havuzu uzman 
önerileri doğrultusunda 34 maddeye düşürülmüş ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ön uygulama formları 
Đzmir ili Buca ilçesine bağlı tabakalama yöntemiyle belirlenmiş okullar arasından rastgele yöntemle seçilmiş 
okullarda 248 4. ve 5. sınıf öğrencisi ve bu okullarda öğrenci velisi olan 170 veli üzerinde uygulanmıştır. Elde 
edilen verilere Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda gerekli 
düzenlemelerle madde sayısı düşmüştür. Ölçekler son olarak aynı okullarda öğrenim gören 470 öğrenci ve bu 
okullardaki 392 öğrenci velisine tekrar uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeklerin tek boyutlu olarak 
geliştirilmesi düşünülmüştür. Đki ölçeğin nihai formlarının iç tutarlık katsayıları sırasıyla ,72 ve ,83 bulunmuştur. 
Bu araştırma sonucunda geliştirilen her iki ölçek araştırma evren ve örneklemi içinde performans görevlerine 
yönelik görüşleri belirlemede kullanılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Performans Görevi, Görüş, Ölçek, Öğrenci, Veli. 

 

DEVELOPING OF VIEW SCALES FOR STUDENTS AND 

PARENTS RELATED TO PERFORMANCE TASKS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to develop a view scale for students and parents to determine their views 
about performance tasks. To develop these scales, item pools formed have been reduced to 34 items with the 
advices of experts and prepared for trial. The trial forms in question have been applied on 248 4th and 5th class 
students and 170 parents in schools through which they have been determined with stratification method from 
Buca district up to Đzmir city. Cronbach Alpha Coefficient was calculated and factor analyses were applied with 
obtained data. The number of items has been reduced with necessary regulations at the result of analyses. The 
scales were applied once again 470 students and 392 parents on these same schools. At the end of factor analysis, 
scales were thought to be developed as one-dimensional. The ultimate forms of both scales’ internal consistency 
coefficients have been found, 72 and, 83 respectively. Both of these scales developed at the end of this research 
can be used to determine views about performance tasks within the universe and sample of this research. 

Key Words: Performance Tasks, View, Scale, Student, Parent. 

 

1. GĐRĐŞ 

Birey, toplum, teknoloji vb. alanlardaki değişim ve buna dayalı yeni insan tipine olan 
gereksinim öğretim programlarının değişmesine neden olmuştur. Bu değişime bağlı olarak 
ülkemizde 2005 yılından itibaren yeni öğretim programları uygulanmaya başlamıştır. Bu 
öğretim programları 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nu çerçevesinde genel olarak 
davranışçı yaklaşımdan çok bilişsel ve yapılandırmacı yaklaşım anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu 

                                                           
*Bu araştırma Rize’de gerçekleştirilen 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sözlü bildiri 
olarak sunulmuştur. 
∗∗ MEB, Öğretmen, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora Öğrencisi, 
yasinakay35@hotmail.com  
∗∗∗ Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, hadiye2000@yahoo.com  
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çerçevede programlarda öğrenci merkezli öğrenmeye ağırlık verilmiş ve öğrencinin öğrenme 
sorumluluğunu alması konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. 

Yeni programlarda, birçok alanda değişiklik yapıldığı gibi eğitim programlarının en 
önemli öğelerinden biri olan ölçme ve değerlendirme ise sadece öğrenme sonucunu değil, 
sürecini de değerlendirmeye dönük ele alınmıştır. Süreç değerlendirmeyle birlikte öğrencinin 
ne bilmediğiyle değil, ne bildiğiyle ve ne yapabildiğiyle ilgilenen, sahip oldukları becerileri 
günlük hayatta kullanma ve uygulayabilmelerine katkıda bulunan yapılandırmacı öğrenme 
teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları da dikkate alınmıştır. Programda her 
öğrencinin kendini farklı yansıtabileceği düşüncesiyle geleneksel ölçme araçları (çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli testler, yazılı yoklamalar vb.) yanında öğrencinin hem 
kendini ve arkadaşlarını değerlendirmesi hem de öğretmenin öğrenciyi ve süreci 
değerlendirmesi için performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası hazırlama, öğrencilerin 
duyuşsal gelişimlerini izleme, derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkında bilgi 
edinmek amacıyla alternatif değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması önerilmiştir. 
Böylelikle öğrencinin süreç içerisindeki performansları ve gelişimlerini değerlendirmede daha 
detaylı bilgi veren ve öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına olanak tanıyan alternatif 
değerlendirme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi ise performansa 
dayalı durum belirleme içinde yer alan ve en sık kullanılan teknikler arasında olan 
“performans görevi” uygulamasıdır (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2008; Doğan ve 
Kutlu, 2011; Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). 

Performans görevleri, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin (yaratıcılık, problem 
çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme vb.) gelişmesine olanak tanıyan, özgün bir yanıt 
vermesini ya da bir ürün ortaya koymasını amaçlayan, kazandıkları bilgileri gerçek yaşamda 
ne ölçüde kullanabildiklerini belirlemek amacıyla öğrencilere verilen etkinliklerdir (Kutlu, 
2006; Kutlu, Büyüköztürk ve Doğan, 2007; Turgut ve Baykul, 2010). Bütün bunlar göz önüne 
alındığında yeni programların hedefleriyle uyumluluk gösteren performans görevleri 2006 
yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre 
Đlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin 35. maddesinde “Öğrenciler, bir ders yılının her 
yarıyılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir 
performans görevi hazırlar” denilmektedir (Resmi Gazete, 2006). 

Đki tür performans görevinden söz edilmektedir. Bunlar genişletilmiş yanıtlı performans 
görevleri ve sınırlandırılmış performans görevleridir. Genişletilmiş yanıtlı performans 
görevleri, öğrencilerin derste edindikleri temel bilgi ve becerileri, üst düzey zihinsel 
becerilerle ilişkilendirmelerini ve kendilerine verilen yeni bir problemi çözmeyi gerektirir. Bu 
türdeki performans görevleri bir hafta ile bir ay içerisinde tamamlanacak şekilde öğrencilere 
verilebilir. Sınırlandırılmış performans görevleri ise çok fazla veri toplanmasını 
gerektirmeyen ve sınıf içerisinde tamamen öğretmen kontrolü altında gerçekleştirilen 
çalışmalardır. Konuşma, şarkı söyleme, resim çizme, bir haritadan sonuç çıkarma, bilimsel 
gözlemlerini tablolar hazırlayarak gösterme, bir konu ile ilgili afiş, broşür, poster hazırlama, 
piyes veya oyun yazma, deney yapma veya kısa cevaplı yazılılar sınırlı performans görevleri 
arasındadır (Çepni ve diğ., 2007; Kutlu ve diğ., 2008) 

Bir performans görevi oluşturulurken öğrenicilerin görevi nasıl gerçekleştireceğinin her 
bölümde açıkça belirtilmesi gerekir. Bir performans görevi dört temel bölümden oluşmaktadır 
(Doğan, 2006; Kutlu ve diğ., 2008: 34-35).  
Bunlar;  
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a. Tanımlama  

b. Görev  

c. Yönerge ve  

d. Puanlama yöntemi bölümleridir.  

Performans görevleri hazırlanırken bu bölümlerin açık şekilde belirtilmesi gerekir. 
Genel olarak performans görevlerinin hazırlanmasında; amaç ve hedeflerin iyi belirlenmesine, 
görevlerin özgün olmasına, gerçek yaşam durumlarıyla ilişkili olmasına, öğrencilerin üst 
düzey zihinsel becerilerini ölçmesine, ölçütlerin ve beklentilerin iyi belirlenmesine, 
performansın veya ürünün gözlemlenebileceği bir ortam oluşturulmasına ve öğrencilerin 
kendilerini değerlendirmelerine imkân vermelerine dikkat edilmelidir. 

Performans görevlerinin birçok yönden olumlu etkileri birçok araştırmada (Elliott, 
1995; Kutlu ve Aslanoğlu, 2003; Büyüköztürk, Koç ve Doğan, 2006) belirlenmesine karşın 
yapılan bazı araştırmalarda (Coşkun, 2007; Yücel, 2008) da olumsuz sonuçlarla 
karşılaşılmıştır. Sonuçların bu denli değişkenlik göstermesi performans görevlerine yönelik 
öğrenci ve velilerin neler düşündükleri, performans görevlerini nasıl algıladıkları, nasıl 
uyguladıkları, uygularken neler hissettikleri gibi soruları akla getirmektedir. Bu nedenle bu 
araştırmaya da konu olan bu görüşlerin daha önceden belirlenmesi performans görevlerinin 
daha etkili uygulanmasında araştırmacılara ve öğretmenlere yardımcı olacaktır. Ayrıca bu 
görüşlerin belirlenmesi öğretmenlerin performans görevlerini nasıl verdikleri, nasıl 
uyguladıkları, nasıl değerlendirdikleri vs. hakkında fikir verecektir. Yani bu ölçekler beraber 
kullanıldığında aynı zamanda öğretmen de performans görevleri konusunda değerlendirilmiş 
olacaktır. 

Bu kapsam doğrultusunda bu araştırmanın amacı öğrencilerin ve velilerinin performans 
görevlerine yönelik görüşlerini belirlemek için birer görüş ölçeği hazırlamaktır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Đzmir ili Buca ilçesine bağlı ilköğretim okullarında öğrenim 
görmekte olan tüm 4. ve 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 
belirlenirken Đzmir ili Buca ilçesi sosyo-ekonomik özelliklerine göre düşük, orta ve iyi olmak 
üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Daha sonra bu bölgelerden rastgele yöntemle belirlenen 
okullarda öğrenim görmekte olan 470 4. ve 5. sınıf öğrencisi ve bu okullarda öğrenci velisi 
olan 392 veli araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir.   

2.2. Veri Toplama Aracı 

2.2.1. Performans görevlerine yönelik görüş alma ölçekleri 

2.2.1.1. Madde havuzunun oluşturulması 

Araştırmacı tarafından hazırlanan performans görevlerine yönelik görüş ölçekleri 
hazırlanırken daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan birçok 
araştırmada performans görevlerine yönelik öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden görüş 
alındığı görülmüştür (Anılan ve Kılıç, 2010; Çetin, 2009; Çiftçi, 20101, Güvey, 2009; Şeker, 
2009; Yücel, 2008). Yapılan araştırmalar incelendiğinde alınan görüşlerin açık uçlu sorular 
şeklinde alındığı görülmüştür.  Bu araştırmada da “Performans Görevlerine Yönelik Görüş 
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Alma Ölçekleri” hazırlanırken öğrenci (n=15) ve veliler (n=15) için ayrı ayrı yazılı ve sözlü 
olarak açık uçlu sorular sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla sorulan bu 
sorular; “öğrenci ve velilerin performans görevleri ile ilgili düşündükleri”, “nasıl 
uyguladıkları”, “nasıl değerlendirdikleri”, “velilerinin katkıları” gibi konulardan oluşmuştur.  

Özellikle tutum, inanç ve kanı gibi kavramların ölçülmesinde madde yazımında 
kullanılan bir kaynak, hedef kitleden seçilen küçük bir gruba konuya ilişkin açık uçlu sorulara 
dayanan bir kompozisyon yazdırmaktır. Araştırmacı kompozisyonlar üzerinde içerik analizi 
yaparak ölçme aracı için soru ifadeleri oluşturur (Büyüköztürk ve diğ., 2011). Görüşme 
formalarındaki sorulara verilen cevaplara yapılan içerik analizi sonucunda “performans 
görevlerinde konular ve sorunlar”, “ performans görevlerinde katılım ve çalışma 
alışkanlıkları”, “performans görevlerine yönelik tutum” ve “performans görevlerinde sunum ve 
değerlendirme” boyutları adı altında 42 soruluk bir madde havuzu hazırlanmıştır. 

2.2.1.2. Uzman görüşünün alınması 

Bir ölçeğin kapsam geçerliğini test etmede kullanılan mantıksal yollardan biri uzman 
görüşüne başvurmaktır. Alanda yetkin olan bir uzmandan beklenilen, testin taslak formunda 
yer alan maddelerin uygunluğunu, ölçülmek istenen davranışlar (kapsam) bakımından 
değerlendirmesidir (Büyüköztürk ve diğ., 2011). 

Hazırlanan madde havuzuna Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesinde görev yapan ikisi ölçme değerlendirme uzmanı biri eğitim bilimleri uzmanı 
biri araştırma görevlisi dört akademisyenden, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan üç 
öğretmenden uzman görüşü alınarak kapsam geçerliğine bakılmıştır. Uzmanların görüşleri 
sonucunda ölçekte yer alan maddelerin konuya uygunluğu, ifadelerin açıklığı ve düzeye 
uygunluğu gibi alanlarda gerekli düzenletmeler yapılmıştır. Konunun kapsamı dışında olduğu 
düşünülen ve düzeye uygun olmadığı düşünülen maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Çıkarılan 
maddeler sonucunda ölçekler 34 maddeye düşürülerek ön uygulamaya hazır hale gelmiştir.  

2.2.1.3. Ölçeklerin ön uygulaması 

Ön uygulama, ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğinin gözleme dayalı verilerle 
sorgulandığı bir aşamadır. Đlgili ölçme aracının taslak formundaki problemleri belirlemede 
kritik bir öneme sahip olan ve araştırmanın hedef kitlesiyle benzer özelliklere sahip olan bir 
grup üzerinde yapılacak ön uygulama, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için çok 
önemli bir aşamadır (ASA, 1997; Mertens, 1998 akt. Büyüköztürk ve diğ., 2011). Bu yüzden 
uzman görüşü alınarak hazırlanmış söz konusu ölçeklerin ön uygulama formları 15 öğrenci ve 
15 veliden oluşan 30 kişilik bir grup üzerinde denenmiştir. Uygulama esnasında öğrenci ve 
velilere anlamakta güçlük çektikleri maddeler sorulmuş, söz konusu maddeler belirlenerek 
gerekli düzenlemeler yapılmış hem öğrenci hem de veli görüş ölçeği uygulamaya hazır hale 
gelmiştir. Buna göre 42 maddeden oluşan ön uygulama formu gerekli düzenlemeler sonucunda 
hem “performans görevlerine yönelik öğrenci görüş alma ölçeği”nde hem de “performans 
görevlerine yönelik veli görüş alma ölçeği”nde 34 maddeye düşürülerek esas uygulamaya 
hazır hale getirilmiştir.   

Ölçekler, niteliksel olarak 23 olumlu ve 11 olumsuz madde içeren toplam 34 maddelik 
3’lü likert tipinde bir görüş ölçeğidir. Ölçeklerde 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 22, 26, 27 ve 30. 
(olumsuz) maddelerde “Evet 1 puan”, “Kısmen 2 puan”, “Hayır 3 puan” olarak, diğer 
maddelerde ise “Evet 3 puan”, “Kısmen 2 puan”, “Hayır 1 puan” olarak puanlandırılmıştır. 
Formlardan alınabilecek en yüksek puanlar 102, en düşük puanlar ise 34 olmuştur. Yüksek 
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puan ölçeklerde yer alan performans görevlerine ilişkin görüşlere karşı olumlu düşünceyi, 
düşük puan ise performans görevlerine ilişkin görüşlere karşı olumsuz düşünceyi 
göstermektedir. 

2.3. Đşlem Yolu 

Hazırlanan “Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçekleri”nin ön uygulaması 
Đzmir ili Buca ilçesine bağlı 3 farklı ilköğretim okulunda yapılmıştır. Ölçeklerin ön 
uygulaması bu okullarda öğrenim gören 248 (4. ve 5. sınıf) öğrenciye ve bu okullarda öğrenci 
velisi olan 170 veliye yapılmıştır. Ön uygulama sonuçları üzerinde yapılan analizlerde 
“Öğrenci Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği”nin iç tutarlılık katsayısı 
(Cronbach’s Alpha) ,79; “Veli Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği”nin iç 
tutarlılık katsayısı ,84 bulunmuştur. Öğrenci görüş alma ölçeğinin madde toplam 
korelasyonları r= (,251 ile ,476) arasında veli görüş alma ölçeğin de ise r= (,255 ile ,677) 
arasında değişmiştir. Yapılan analizlerde madde korelasyon katsayısı ,30 ve daha büyük 
olanlar ölçeğe alınmış daha düşük olanların bir kısmı ölçekten çıkarılmış, bir kısmı da 
düzeltilerek ölçeğe alınmıştır. Çıkarılan maddeler sonucunda elde edilen iç tutarlılık 
katsayıları öğrenci formu için ,81; veli formu için ise ,87 bulunmuştur.  

Bu çalışmalardan sonra “Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği”nin 
öğrenci nihai formunda 28 madde yer almıştır. “Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma 
Ölçeği”nin veli nihai formunda ise 29 madde yer almıştır. Ölçekler son halini almadan önce 
geçerlik ve güvenirlik çalışması için araştırma örneklemindeki okullarda öğrenim görmekte 
olan 470 öğrenci (4. ve 5. sınıf) ve bu okullardaki 392 veliye tekrar uygulanmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi 

Ölçeklerin geçerlik analizi için faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizi için ise 
Cronbach α (iç tutarlılık) katsayısı hesaplanmıştır. Sorulara verilen cevaplardan elde edilen 
verilerin analizlerinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik 
analizleri bulgular bölümünde açıklanmıştır. 

3. BULGULAR  

3.1. Geçerlik Analizi 

Ölçeklerin geçerlik analizi için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, yapı geçerliğini 
incelemede en güçlü yöntem olup aynı niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak 
ölçmenin çok daha az sayıda faktörle yapılmasına olanak vermektedir (Kerlinger, 1973; 
Tabachnick ve Fidell, 2001; akt. Serin, Bulut Serin ve Saygılı, 2010). Faktör analizi 
yapılmadan önce örneklemin faktör analizi yapılması için uygun olup olmadığına bakılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO) öğrenci formu için ,83; veli 
formu için ,85 bulunmuştur. Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediği ise 
Bartlett küresellik testi ile sınanmıştır. Verilere uygulanan Barlett testi analizi sonucunda 
öğrenci formunda Ki Kare değeri 1137,73 ve p= ,000; veli formunda Ki Kare değeri 2747,45 
ve p= ,000 bulunmuştur. Buna göre her iki ölçek de faktör analizi yapmaya uygun 
görülmüştür.  

Açımlayıcı faktör analizine öğrenci formunda 28, veli formunda 29 maddeyle 
başlanmıştır. Temel bileşenler faktör analizi işlemi için Kaiser ölçütü benimsenmiş ve faktör 
yükünün en az 0,35 olması, varyansı açıklama oranının 0,40 ve üzerinde olması ölçütleri esas 
alınmıştır. Yapılan faktör döndürmeleri sonucunda faktör yükü düşük olan maddeler ve tek 
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başına faktör oluşturan maddeler ölçeklerden çıkarılmıştır. Çıkarılan maddelerin sonucunda 
ölçeklerin öğrenci nihai formunda 19, veli nihai formunda 27 madde yer almıştır.  

1 özdeğerinin üzerinde özdeğere sahip olan faktörler Kaiser normalleştirmesine göre 
pratik olarak yoruma alınırlar (Tatsuoka, 1971; akt. Dağ, 1990; 115). Bu ölçekler 
geliştirilirken de özdeğer 1 kabul edilmiştir. Sonuç olarak faktör analizi sonucunda öğrenci 
formunda 6 faktör, veli formunda 7 faktör bulunmuştur. Faktörlerin açıkladıkları varyans 
öğrenci formunda % 5,3 ile % 20 arasında, veli formunda % 3,86 ile % 22,3 arasında değişim 
göstermiştir. Ayrıca faktörler toplam varyansı öğrenci formunda % 50,3; veli formunda ise % 
55 oranında topluca açıklamaktadır. Sonuç olarak faktör analizi sonucunda öğrenci formunda 
6 faktör, veli formunda 7 faktör belirlenmesine rağmen her iki ölçeğe ait öz değer grafiğinin 
birinci faktöründeki keskin kırılmalardan dolayı ölçeklerin tek boyutlu geliştirilmesi 
düşünülmüştür. Aşağıda yer alan şekil 1 ve şekil 2’de öğrenci ve veli görüş alma ölçeklerine 
ait faktör analizi sonucunda ortaya çıkan öz değer grafikleri verilmiştir. 
 

Şekil 1: Öz değer grafiği (öğrenci formu) 

 
 
 

Şekil 2: Öz değer grafiği (veli formu) 
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3.2. Güvenirlik Analizi 

Ölçeklerde öncelikle iç tutarlığın sınanması gerekir. Bunun için en uygun yol Cronbach 
α güvenirlik katsayısının hesaplanmasıdır. Cronbach α katsayısı ölçek içinde bulunan 
maddelerin iç tutarlılığının, homojenliğinin bir ölçüsüdür. Ölçeğin α katsayısı ne kadar 
yüksek olursa bu ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı özeliğin 
öğelerini yoklayan maddelerden oluştuğu şeklinde yorumlanır. Bir ölçekte yeterli 
sayılabilecek güvenirlik katsayısı olabildiğince 1’e yakın olmalıdır (Tezbaşaran, 1996). 

Bu araştırmada da güvenirliği hesaplama yollarından biri olarak Cronbach a güvenirlik 
katsayısı bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda performans görevlerine yönelik görüş alma 
ölçeği iç tutarlılık katsayısı 19 maddelik öğrenci formunda ,72; 27 maddelik veli formunda ,83 
bulunmuştur. Bu ölçeklerin güvenirlik katsayılarının 1’e yakın olması maddelerin birbirleriyle 
tutarlı oldukları şeklinde yorumlanabilir. Performans görevlerine yönelik öğrenci görüş 
ölçeğinin verileriyle yapılan Cronbach Alpha analizi sonucunda elde edilen madde toplam 
korelasyonları öğrenci formunda r= (,029 - ,470) arasında veli formunda ise r= (,130 - ,575) 
değişkenlik göstermiştir. Burada madde toplam  korelasyonlarının yeterlilik düzeyi ,30 olarak 
belirlenmiştir. Buna göre  faktör analizi sonuçları da dikkate alınarak madde toplam 
korelasyonları ,20’nin altında olan maddeler ölçekten çıkarılmış, ,30’a yakın olanlar ise 
birtakım düzenlemeler sonucunda ölçeğe kazandırılmıştır.Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğine 
ilişkin bazı veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Performans Görevine Yönelik Görüş Alma Ölçekleri Geçerlik ve Güvenirlik 
Analizi Đstatistikleri 

Ölçekler 
Đç 

Tutarlılık 
Katsayısı 

KMO 
Değeri 

Faktör 
Değer 
Aralıkl

arı 

Madde 
Yük 

Değer 
Aralıkları  

Faktör 
Sayısı 

Açıkladıkları 
Toplam 
Varyans  

(%) 

Öğrenci 
Formu 

,72 ,83 
1,01-
3,80 

0,500-
0,738 

6 50,3 

Veli 
Formu 

,83 ,85 
1,04-
6,02 

0,494-
0,817 

7 55 

Tablo 1’den de görülebileceği gibi öğrenci ve velilerin performans görevlerine ilişkin 
görüşlerini belirlemek için hazırlanmış bu iki ölçek hem geçerlilik hem de güvenirlik 
bakımından yeterli şartları taşıdığı kabul edilmiştir. Ölçeklere ilişkin faktör analizi istatistikleri 
Ek 1’de sunulmuştur. Performans görevlerine yönelik görüş alma ölçekleri öğrenci ve veli 
nihai formlarına ilişkin örnek maddeler Ek 2’de verilmiştir. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNER ĐLER 

4.1. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada performans görevlerine yönelik öğrenci ve veliler için görüş alma 
ölçekleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere geçerlik ve güvenirlik analizi 
yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda performans görevlerine yönelik görüş alma ölçeği 
öğrenci formu 6 faktör ve veli formu 7 faktörden oluşmasına rağmen öz değer grafiğindeki 
keskin kırılmalar nedeniyle ölçeklerin tek boyutlu geliştirilmesi düşünülmüştür. Lord (1980) 
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birinci faktör yüküne sahip özdeğerin, ikinci faktör yüküne ait özdeğerden yüksek olmasının, 
ikinci ve diğer faktörlerin birbirlerine yakın olmasının tek boyutluluk için yaklaşık bir ölçü 
olarak alınabileceğini belirtmektedir (Akt. Korkut, 1996). Ölçekleri oluşturan maddelerin 
açıkladıkları toplam varyansın % 50’nin üzerinde olması bu ölçeklerin performans görevlerine 
yönelik görüşleri almada yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda madde korelasyon katsayısı .30 ve daha büyük 
olanlar ölçeğe alınmış madde toplam korelasyon katsayıları .30’dan düşük olanların bir kısmı 
ölçekten çıkarılmış, bir kısmı da düzeltilerek ölçeğe alınmıştır. Çıkarılan maddeler sonucunda 
elde edilen iç tutarlılık katsayıları (Cronbach’s Alpha) öğrenci formunda .72, veli formunda .83 
bulunmuştur.  

Sonuç olarak “Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği”nin öğrenci nihai 
formunda yer alan 19 maddenin puanlaması şu şekilde olmuştur: 2, 3, 4, 5 ve 16. (olumsuz) 
maddelerde “Evet 1 ”, “Kısmen 2 ” ve “Hayır 3 ” diğerlerinde ise “Evet 3”, “Kısmen 2” ve 
“Hayır 1“ olarak puanlandırılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 57, en düşük puan 
ise 19 olmuştur.  

“Performans Görevlerine Yönelik Görüş Alma Ölçeği”nin veli nihai formunda yer alan 
27 maddenin puanlaması ise şu şekilde olmuştur: 3,4,5,6,7,8,9,11,12 ve 21. (olumsuz) 
maddelerde “Evet 1 ”, “Kısmen 2 ” ve “Hayır 3 ” diğerlerinde ise “Evet 3”, “Kısmen 2” ve 
“Hayır 1“ olarak puanlandırılmıştır. Buna göre ölçekten alınabilecek en yüksek puan 81, en 
düşük puan ise 27 olmuştur. Bu ölçeklerden alınan yüksek puan öğrencilerin ve velilerin 
performansa görevlerine yönelik olumlu yönde düşündüklerini, alınan düşük puan ise 
araştırmaya katılan öğrenci ve velilerin performans görevlerine yönelik olumsuz yönde 
düşündüklerini gösterir.  

Bu araştırmada öğrenci ve velilerin performans görevlerine yönelik düşüncelerini 
belirlemeye yönelik ayrı iki ölçek geliştirilmi ştir. 2005 yılından itibaren yenilenen programla 
okullarda uygulanmaya başlanılan performans görevleri henüz istenildiği düzeyde başarıya 
ulaşamamıştır. Birçok araştırmanın sonuçlarında da performans görevlerinin yeterince 
anlaşılmadığı, öğrencilerin yaparken zorlandıkları, gelişimlerine hiçbir katkıda bulunmadığı, 
çoğunlukla internetten hazır aldıkları ya da ebeveynlerine yaptırdıkları görülmektedir 
(Başboğaoğlu ve Demir 2010; Yücel, 2008). Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007, 2008 
ve 2009 yıllarında yayınladığı genelgelerin performans görevlerine yönelik yanlış algıların 
düzeltilmesine yönelik olması bu konuda öğrencilerin ve velilerin görüşlerinin alınmasını 
gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda geliştirilen ölçekler öğrenci ve velilerin performans 
görevlerine yönelik görüşlerini belirlemede kullanılabilir.  Ayrıca araştırmacı ve öğretmenlere 
yol gösterici olma açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıdaki verilmiştir. 

 

4.2. Öneriler 

1.Bu araştırmada geliştirilen ölçeklerin uygulanmada zorluklarının olduğu bilinen 
performans görevleri hakkında öğrenci ve velilerin görüşlerini belirlemede kolaylık 
sağlayacağından ölçekler, performans görevleri verilmeden önce hem öğrencilere hem velilere 
uygulanabilir.  
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2. Ölçek 4. ve 5. sınıf öğrencileri için hazırlanmış olmasına rağmen performans görevi 
verilen tüm sınıf düzeyindeki öğrencilere ve bu sınıflardaki öğrenci velilerine uygulanabilir. 

3. Bu ölçeklerin bu araştırmanın örneklemi dışında daha büyük örneklemlere 
uygulanmasıyla elde edilecek olan geçerli ve güvenilir sonuçlardan genel bir yargıya varılabilir 
ve performans görevlerine yönelik yanlış algılar düzeltilebilir. 

4. Ölçeklerden elde edilen puanlar hesaplanarak öğretmenler, performans görevleri 
konusunda değerlendirilebilir. Yapılan değerlendirmelerden sonra öğretmenlere eksiklikleri 
veya algı yanlışlıkları konusunda bilgilendirmeler yapılabilir. 
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Ek 1: Öğrenci ve Veli Görüş Alma Ölçekleri Faktör Analizi Sonuçları 

 

Öğrenci Görüş Alma Ölçeği Döndürme Sonrası Faktör Yükleri 

Maddeler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Faktör 6 
1 
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11 
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17 
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Veli Görüş Alma Ölçeği Döndürme Sonrası Faktör Yükleri 

Maddeler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 Faktör 6 Faktör 7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

,754 
,745 
,730 
,726 
,715 
,681 
,617 
,494 
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Ek 2: Performans Görevlerine Yönelik Öğrenci ve  

Veli Görüş Alma Ölçekleri Örnek Maddeler 

 
Öğrenci formu 

 

Veli formu 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

207 

KÜRESEL ISINMA Đ LE MÜCADELE HAKKINDA Đ LKÖ ĞRETĐM ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ ALGI VE GÖRÜ ŞLERĐ∗∗∗∗ 

 
Zeynep AKSAN∗∗∗∗∗∗∗∗ Dilek ÇELĐKLER ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
ÖZ 
Bu araştırma ile ilköğretim öğretmen adaylarının sera etkisiyle ilgili algı ve görüşlerinin saptanması 

amaçlanmıştır. Araştırma, 395 ilköğretim öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler, küresel ısınma 
ile ilgili 5’li likert tipi 17 maddeden oluşan anket ve bir açık uçlu soru ile toplanmıştır. Araştırmada, kullanılan 
anketten elde edilen nicel veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir, açık uçlu sorudan elde 
edilen nitel veriler ise betimsel analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim 
öğretmen adaylarının küresel ısınma konusunun dünya açısından öneminin farkında oldukları ve bu problemin 
olası sonuçlarından endişe duydukları, alınabilecek önlemler hakkında bazı eksik ve yanlış bilgilerinin, kavram 
yanılgılarının olmasının yanında yeterli algıya sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Algı, Görüş, Öğretmen Adayı 
 

PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ PERCEPTIONS AND OPINIONS 
ABOUT COMBATING GLOBAL WARMING 

 
ABSTRACT 
Through this research, it was aimed to determine the pre-service teachers’ perceptions and opinions 

about global warming. This study was carried out with 395 pre-service teachers. The data in the research were 
collected through an open-ended question and the questionnaire consisting of 17 items with likert type 5 related 
to global warming. The quantitative data obtained from the questionnaire used in the research were analyzed 
using SPSS package program. The qualitative data obtained from an open-ended question were evaluated using 
the descriptive analysis technique. According to the results of the research, it has been determined that pre-
service elementary teachers were aware of the importance of the subject of global warming and they were 
concerned about the possible consequences of this problem, they had an adequate perception besides they had 
incomplete and incorrect information and misconceptions about the measures to be taken against this problem. 

Keywords:  Global Warming, Perception, Opinion, Pre-service Teacher 
 

GĐRĐŞ 

Đnsanoğlu her daim doğada yaşam standartlarını yükseltme ve güçlü olma mücadelesi 
içindedir. Modern dünyada insanoğlunun yaşam standartlarının yükselmesi, kentleşme ve 
sanayileşmenin artmasına neden olmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmasına bağlı olarak 
insanoğlunun yaşamını tehdit eden çevresel problemler de hızla artmaktadır. Günümüzde 
etkisini gün geçtikçe daha çok hissettiğimiz, toplumlarda kaygı uyandıran ve dünya 
gündeminde önemle vurgulanan en önemli çevresel problemlerin başında küresel ısınma 
gelmektedir.  

Sera etkisi dünyanın yüzeyini yaklaşık 15 oC sıcaklıkta tutan bir olgudur. Bu olmazsa 
dünyanın ortalama sıcaklığı  -18 oC olacaktır (Spence, 2007). Đklim sisteminin doğal 
etmenlerine bakıldığında, sistemin en önemli etmeninin sera etkisi olduğu görülmektedir. 
Dünyanın sıcaklık dengesini sağlayan doğal sera etkisi, canlı hayatı için vazgeçilmez bir 
unsurdur. Doğal sera etkisi, atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna 
karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, 

                                                 
∗ Bu araştırma, ilk yazarın yüksek lisans tezinin bir parçası olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim 
Ofisi tarafından PYO.EGF.1904.10.014 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
∗∗ Doktora, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, zeynep.axan@gmail.com  
∗∗∗ Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Đlköğretim Bölümü, dilekc@omu.edu.tr  
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dünyanın gereken seviyede ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen, dünyada yaşamın 
var olabilmesi için mutlak olan doğal bir süreç olarak tanımlanabilir (Türkeş, 2001). Ancak 
insanoğlunun doğayı bilinçsizce ve hızla tahrip etmesi sonucu ekolojik dengenin bozulması 
doğal sera etkisinin kuvvetlenmesine neden olmaktadır. Doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi 
ise dünyanın daha çok ısınmasına ve küresel ısınma adı verilen problemle karşı karşıya 
kalmamıza neden olmaktadır. Küresel ısınma, sanayi devriminden bu yana, özellikle fosil 
yakıtların yakılması, yeşil alanların tahribatı, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi 
çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki 
hızlı artışa bağlı olarak, artan kentleşme ile doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, 
yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışı olarak tanımlanmaktadır 
(Türkeş, 2006).  

Küresel ısınmaya bağlı olarak, hidrolojik döngünün değişmesi, dünyadaki buzulların 
erimesi ve alansal daralması, küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim 
kuşaklarının yer değişmesi beklenmektedir. Ayrıca, bazı bölgelerde yağışların artmasıyla sel 
ve su taşkınlarının, kasırgaların oluşması, bazı yerlerde ise yağışların azalmasıyla 
kuraklıkların, yangınların oluşması olası bir durumdur. Kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin 
oluşma sıklığının artmasıyla tarım ürünlerinin verimliliğinin azalması, temiz su kaynaklarının 
azalması ve bu değişikliklere dayanmayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması ya da 
azalması beklenmektedir. Dünyadaki olağanüstü sıcaklık artışlarına bağlı olarak salgın 
hastalıkların ve insanlarda sıcaklığın tetiklediği hastalıkların ve ölümlerin artması küresel 
ısınmanın beklenen sonuçlarındandır. Bütün bu durumlar, küresel ısınmanın sosyo-ekonomik 
sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan sağlığını doğrudan etkileyeceğini göstermektedir 
(IPCC, 2001). IPCC’nin son değerlendirmeleri, iklim sistemindeki ısınmanın kuvvetlendiğini 
göstermektedir. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporuna (FAR) göre, sanayi devriminden 
itibaren aletli gözlem kayıtlarında yer alan en sıcak 12 yılın 11’i 1995-2006 yılları arasında 
yaşandığı, son 50 yıllık dönemin, geçen 100 yıllık dönemin yaklaşık iki katı olduğu (0.13 
°C/10 yıl), küresel ortalama yüzey sıcaklığının, son yüzyılda 0.74°C (0.74 ± 0.18 °C) 
yükseldiği saptanmıştır. Arktik bölgede son 100 yıldaki ısınmanın küresel ortalamaların iki 
katı olduğu ve karaların denizlere göre daha hızlı oranda ısındığı belirlenmiştir (IPCC, 2007). 

Küresel ısınmanın potansiyel önemi göz önüne alındığında bu çevre problemine yönelik 
alınacak önlemler hayati önem taşımaktadır. Her geçen gün artan ve dünyayı tehdit eden 
çevre problemlerinin temelinde insanların tutum ve davranışları olduğu düşünülürse, bireylere 
çevreyi korumaya yönelik olumlu tutum ve davranış kazandırmanın dünya ve canlı hayatı için 
ne denli önemli olduğu görülmektedir. Bireylere çevreyi korumaya yönelik olumlu davranış 
ve tutum kazandırılması ise etkili çevre eğitiminin verilmesiyle sağlanabilir. Literatür 
incelendiğinde, küresel ısınma ve küresel ısınmanın nedeni olan sera etkisi ile ilgili 
ilkokuldan yükseköğretime kadar tüm kademelerde, farklı yaş gruplarıyla çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir (Boyes ve Stannisstreet, 1992; 1997; 1998; Boyes, Stannisstreet ve 
Papantoniou, 1999; Groves ve Pugh, 1999; Summers, et al., 2000; Summers, Kruger ve 
Childs, 2001; Khalid, 2003; Daniel, Stanisstreet ve Boyes, 2004; Darçın ve diğerleri, 2006; 
Selvi ve Yıldız, 2009; Boyes, Skamp ve Stanisstreet, 2009). 

Bu araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma ve bu probleme yönelik 
alınabilecek önlemler ile ilgili algı ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM  

Araştırmada, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 
varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 
yapılan tarama düzenlemeleri olarak tanımlanan genel tarama modeli (Karasar, 2011) 
kullanılmıştır.  

Katılımcılar 

Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü 
Đlköğretim Matematik (N=77), Fen Bilgisi (N=96), Sosyal Bilgiler (N=48), Sınıf (N=109) ve 
Okul Öncesi (N=65) Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören, 255’i kız 140’ı erkek olmak 
üzere toplam 395 öğretmen adayıyla yürütülmüştür.  

 
Veri Toplama Aracı 

Araştırmada nicel veriler küresel ısınma ile ilgili anket, nitel veriler ise bir açık uçlu soruya 
verilen yazılı cevaplarla toplanmıştır. Araştırmada, Boyes, Stanisstreet ve Yongling (2008) 
tarafından kullanılan, araştırmacı tarafından Türkçeye modifiye edilen, küresel ısınmayı 
önlemeye yönelik 5’li likert tipi 17 maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Alan ve dil 
uzmanları tarafından kontrol edilerek son haline getirilen anketin pilot çalışması yapılmış ve 
17 maddelik anketin Cronbach α güvenirlik katsayısı .795 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu 
ankette, medyada çevre problemleri ile ilgili yayınları takip edip etmedikleri, küresel ısınma 
hakkında ne kadar şey bildikleri, ne hissettikleri ve küresel ısınmayı durdurmak için kimin 
daha fazla şey yapması gerektiği konusundaki görüşlerini almak üzere 4 soru yer almaktadır. 
 
Verilerin Analizi  

Araştırmada, kullanılan anketten elde edilen nicel verilerin analizi SPSS paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada açık uçlu sorudan elde edilen nitel veriler betimsel 
analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel analiz tekniği, verilerin araştırma 
sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesine ve kullanılan sorular veya 
boyutlar dikkate alınarak sunulmasına imkan vermektedir. Betimsel analizde bireylerin 
görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2010).  

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde parametrik ve non-parametrik testler 
kullanılmıştır. Đlköğretim öğretmen adaylarının bölümlerine göre istatistiksel olarak bir fark 
olup olmadığını belirlemek için parametrik bir test olan One-Way Anova kullanılmıştır.  
Anlamlı farklılığın hangi bölüm lehine yönelik olduğunu saptamak amacıyla Tukey testi ve 

öğretmen adaylarının küresel ısınmanın önlemesi ile ilgili sahip oldukları algı düzeylerinin 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını belirlemek üzere non-
parametrik testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının 
anket maddelerine verdikleri cevaplardan elde edilen veriler yüzde (%) ve frekans (f) olarak 
analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Nicel Veri Analizinin Sonuçları 

Đlköğretim öğretmen adaylarının medyada çevre problemleri ile ilgili yayınları takip edip 
etmedikleri, küresel ısınma hakkında ne kadar şey bildikleri, ne hissettikleri ve küresel 
ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey yapması gerektiği konusundaki görüşlerini 
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belirlemek amacıyla küresel ısınmanın önlenmesine yönelik ankette yer alan 4 soruya 
verdikleri cevaplara ait bulgular aşağıda verilmiştir.  
Đlköğretim öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre çevre problemleriyle ilgili haberleri 

takip edip etmediklerine ilişkin görüşlerine ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir.  

 
Tablo 1. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre çevre problemleriyle ilgili haberleri takip edip etmediklerine 

ili şkin görüşlerine ait dağılım 

Cinsiyet 
Çoğunlukla Bazen Çok Çok Az Asla Toplam 

f % f % f % f % f % 
Kız 57 14.4 181 45.8 16 4.1 1 0.3 255 64.26 

Erkek 57 14.4 77 19.5 6 1.5 0 0 140 35.4 
Toplam 114 28.9 258 65.3 22 5.6 1 0.3 395 100.0 

 
Tablo 1 incelendiğinde, medyada çevre problemleriyle ilgili haberleri takip edip 

etmediklerine ilişkin soruya, ilköğretim öğretmen adaylarının %65.3’ü “Bazen”, %28.9’u 
“Çoğunlukla”, %5.6’sı “Çok çok az”, %0.3’ü “Asla” yanıtını vermiştir. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre çevre 

problemleriyle ilgili haberleri takip edip etmediklerine ilişkin görüşlerine ait frekans (f) ve 
yüzde (%) dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre çevre problemleriyle ilgili 

haberleri takip edip etmediklerine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Ana Bilim Dalı  
Çoğunlukla Bazen Çok Çok Az Asla 

f % f % f % f % 
Đ.M.Ö. 19 24.7 53 68.8 4 5.2 1 1.3 
F.B.Ö. 31 32.3 61 63.5 4 4.2 0 0 
S.Ö. 26 14.4 78 84.1 5 1.5 0 0 

O.Ö.Ö. 11 16.9 46 70.8 8 12.3 0 0 
S.B.Ö. 27 56.3 20 41.7 1 2.1 0 0 

(Đlköğretim Matematik (Đ.M.Ö), Fen Bilgisi (F.B.Ö), Sosyal Bilgiler (S.B.Ö.), Sınıf (S.Ö.) ve Okul Öncesi (O.Ö.Ö.)) 

Tablo 2 incelendiğinde, medyada çevre problemleriyle ilgili haberleri takip edip 
etmediklerine ilişkin soruya, Đlköğretim Matematik öğretmen adaylarının %68.8’i, Fen Bilgisi 
öğretmen adaylarının %63.5’i, Sınıf Öğretmen adaylarının %84.1’i ve Okul Öncesi öğretmen 
adaylarının %70.8’i “Bazen”, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ise %56.3’ü ise 
“Çoğunlukla” yanıtını vermiştir.  
Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgilerine ilişkin görüşlerine 

ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgilerine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Cinsiyet 
Çok Biraz Çok az Hiçbir şey Toplam 

f % f % f % f % f % 
Kız 18 4.6 184 46.6 51 12.9 2 0.5 255 64.6 

Erkek 28 7.1 82 20.8 30 7.6 0 0 140 35.4 
Toplam 46 11.6 266 67.4 81 20.5 2 0.5 395 100.0 

 
Tablo 3 incelendiğinde, küresel ısınma hakkındaki bilgilerine ilişkin soruya, öğretmen 

adaylarının %67.4’ü “Biraz”, %20.5’i “Çok az”,  %11.6’sı “Çok”, %0.5’i “Hiçbir şey” 
yanıtını vermiştir.  
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Đlköğretim öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel 
ısınma hakkındaki bilgilerine ilişkin görüşlerine ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 
4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel ısınma hakkındaki 
bilgilerine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Ana Bilim Dalı  
Çok Biraz Çok az Hiçbir şey 

f % f % f % f % 
Đ.M.Ö. 7 9.1 54 70.1 14 18.2 2 2.6 
F.B.Ö. 21 21.9 69 71.9 6 6.3 0 0 
S.Ö. 4 3.7 74 67.9 31 28.4 0 0 

O.Ö.Ö. 3 4.6 41 63.1 21 32.3 0 0 
S.B.Ö. 11 22.9 28 58.3 9 18.8 0 0 

 
Tablo 4 incelendiğinde,  küresel ısınma hakkındaki bilgilerine ilişkin soruya, Đlköğretim 

Matematik öğretmen adaylarının %70.1’i, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının %71.9’u’i, Sınıf 
Öğretmen adaylarının %67.9’u ve Okul Öncesi öğretmen adaylarının %63.1’i, Sosyal Bilgiler 
öğretmen adaylarının ise %58.3’ü “Biraz” yanıtını vermiştir.  
Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında ne hissettiklerine ilişkin 

görüşlerine ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. 
 
Tablo 5. Öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında ne hissettiklerine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Cinsiyet 
Endişelenmedim Biraz Endişelendim Çok Endişelendim Toplam 

f % f % f % f % 
Kız 9 2.3 115 29.1 131 33.2 255 64.6 

Erkek 13 3.3 69 17.5 58 14.7 140 35.4 
Toplam 22 5.6 184 46.6 189 47.8 395 100.0 

 
Tablo 5 incelendiğinde, küresel ısınma hakkında ne hissettiklerine ilişkin soruya öğretmen 

adaylarının %46.6 si “Biraz Endişelendim”, %47.8’i “Çok Endişelendim”, %5.6’sı 
“Endişelenmedim” yanıtını vermiştir. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel 

ısınma hakkında ne hissettiklerine ilişkin görüşlerine ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı 
Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel ısınma hakkında ne 

hissettiklerine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Ana Bilim Dalı  
Endişelenmedim Biraz Endişelendim Çok Endişelendim 

f % f % f % 
Đ.M.Ö. 5 6.5 35 45.5 37 48.1 
F.B.Ö. 2 2.1 33 34.4 61 63.5 
S.Ö. 6 5.5 62 56.9 41 37.6 

O.Ö.Ö. 2 3.1 30 46.2 33 50.8 
S.B.Ö. 7 14.6 24 50.0 17 35.4 

 
Tablo 6 incelendiğinde, küresel ısınma hakkında ne hissettiklerine ilişkin soruya 

Đlköğretim Matematik öğretmen adaylarının %48.1’i, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 
%63.5’i, Okul Öncesi öğretmen adaylarının %50.8’i “Çok Endişelendim”, Sınıf Öğretmen 
adaylarının %56.9’u ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ise %50.0’ı “Biraz 
Endişelendim” yanıtını vermiştir. 
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Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey 
yapması gerektiğine ilişkin görüşlerine ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 7’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 7. Öğretmen adaylarının küresel ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey yapması gerektiğine 

ili şkin görüşlerine ait dağılım 

Cinsiyet 
Ben ve öğrenci 
arkadaşlarım 

Şirketler ve 
fabrikalar Herkes Toplam 

f % f % f % f % 
Kız 1 0.3 7 1.8 247 62.5 255 64.6 

Erkek 1 0.3 14 3.5 125 31.6 140 35.4 
Toplam 2 0.5 21 5.3 372 94.2 395 100.0 

Tablo 7 incelendiğinde, küresel ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey yapması 
gerektiğine ilişkin soruya, öğretmen adaylarının %94.2’si “Herkes”, %5.3’ü “Şirketler ve 
fabrikalar”, %0.5’i “Ben ve öğrenci arkadaşlarım” yanıtını vermiştir.  
Đlköğretim öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel 

ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey yapması gerektiğine ilişkin görüşlerine ait 
frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 

 
Tablo 8. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre küresel ısınmayı durdurmak için 

kimin daha fazla şey yapması gerektiğine ilişkin görüşlerine ait dağılım 

Ana Bilim Dalı  
Ben ve öğrenci 
arkadaşlarım 

Şirketler ve 
fabrikalar Herkes 

f % f % f % 
Đ.M.Ö. 0 0 5 6.5 72 93.5 
F.B.Ö. 1 1.0 4 4.2 91 94.8 
S.Ö. 1 0.9 7 6.4 101 92.7 

O.Ö.Ö. 0 0 1 1.5 64 98.5 
S.B.Ö. 0 0 4 8.3 44 91.7 

 
Tablo 8 incelendiğinde, küresel ısınmayı durdurmak için kimin daha fazla şey yapması 

gerektiğine ilişkin soruya, Đlköğretim Matematik öğretmen adaylarının %93.5’i, Fen Bilgisi 
öğretmen adaylarının %94.8’i, Sınıf Öğretmen adaylarının %92.7’si, Okul Öncesi öğretmen 
adaylarının %98.5’i ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ise %91.7’si “Herkes” yanıtını 
vermiştir. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının anket maddelerine verdikleri cevapların öğrenim 

gördükleri ana bilim dallarına göre frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları Tablo 9’da 
verilmiştir. 

 

Tablo 9. Đlköğretim öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre ankete verdikleri 
cevapların dağılımları 

Maddeler 
Ana Bilim 

Dalı 
K.D. D. F.Y. Y. K.Y. 

f % f % f % f % f % 

Spreylerde CFC’nin 
kullanılmaması küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 26 33.8 33 42.9 13 16.9 4 5.2 1 1.3 
F.B.Ö. 39 40.6 34 35.4 10 10.4 6 6.3 7 7.3 
S.B.Ö. 13 27.1 19 39.6 12 25.0 4 8.3 0 0 
S.Ö. 32 29.4 45 41.3 27 24.8 4 3.7 1 0.9 

O.Ö.Ö. 16 24.6 16 24.6 29 44.6 3 4.6 1 1.5 

Fabrika sayısının az olması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 18 23.4 41 53.2 13 16.9 4 5.2 1 1.3 
F.B.Ö. 28 29.2 44 45.8 15 15.6 9 9.4 0 0 
S.B.Ö. 9 18.8 16 33.3 9 18.8 12 25.0 2 4.2 
S.Ö. 28 25.7 53 48.6 21 19.3 7 6.4 0 0 

O.Ö.Ö. 15 23.1 26 40.0 14 21.5 8 12.3 2 3.1 
Benzin kullanımının azalması Đ.M.Ö. 16 20.8 46 59.7 12 15.6 2 2.6 1 1.3 
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küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

F.B.Ö. 31 32.3 56 58.3 7 7.3 1 1.0 1 1.0 
S.B.Ö. 10 20.8 26 54.2 8 16.7 3 6.3 1 2.1 
S.Ö. 23 21.1 62 56.9 17 15.6 6 5.5 1 0.9 

O.Ö.Ö. 14 21.5 23 35.4 25 38.5 3 4.6 0 0 

Ozon tabakasının korunması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 40 51.9 31 40.3 5 6.5 0 0 1 1.3 
F.B.Ö. 49 51.0 43 44.8 3 3.1 1 1.0 0 0 
S.B.Ö. 17 35.4 24 50.0 7 14.6 0 0 0 0 
S.Ö. 45 41.3 59 54.1 4 3.7 1 0.9 0 0 

O.Ö.Ö. 37 56.9 24 36.9 4 6.2 0 0 0 0 

Enerji üretiminde güneş, rüzgar ve 
dalgadan daha fazla 
yararlanılması küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 36 46.8 32 41.6 8 10.4 1 1.3 0 0 
F.B.Ö. 61 63.5 30 31.3 3 3.1 2 2.1 0 0 
S.B.Ö. 16 33.3 25 52.1 6 12.5 1 2.1 0 0 
S.Ö. 43 39.4 54 49.5 10 9.2 2 1.8 0 0 

O.Ö.Ö. 33 50.8 16 24.6 16 24.6 0 0 0 0 

Elektrik tasarrufu küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 18 23.4 26 33.8 26 33.8 7 9.1 0 0 
F.B.Ö. 25 26.0 50 52.1 15 15.6 6 6.3 0 0 
S.B.Ö. 8 16.7 24 50.0 11 22.9 3 6.3 2 4.2 
S.Ö. 15 13.8 48 44.0 36 33.0 5 4.6 5 4.6 

O.Ö.Ö. 15 23.1 22 33.8 20 30.8 8 12.3 0 0 

Arabaların petrol yerine elektrikle 
çalışması küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 18 23.4 35 45.5 19 24.7 5 6.5 0 0 
F.B.Ö. 30 31.3 45 46.9 15 15.6 6 6.3 0 0 
S.B.Ö. 12 25.0 28 58.3 6 12.5 2 4.2 0 0 
S.Ö. 20 18.3 47 43.1 33 30.3 8 7.3 1 0.9 

O.Ö.Ö. 18 27.7 21 32.3 26 40.0 0 0 0 0 

Nükleer santrallerin azalması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 5 6.5 3 3.9 14 18.2 31 40.3 24 31.2 
F.B.Ö. 0 0 7 7.3 30 31.3 31 32.3 28 29.2 
S.B.Ö. 1 2.1 5 10.4 7 14.6 25 52.1 10 20.8 
S.Ö. 2 1.8 5 4.6 16 14.7 52 47.7 34 31.2 

O.Ö.Ö. 1 1.5 3 4.6 18 27.7 24 36.9 19 29.2 

Dünya nüfusunun az olması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 11 14.3 22 28.6 30 39.0 12 15.6 2 2.6 
F.B.Ö. 24 25.0 39 40.6 22 22.9 9 9.4 2 2.1 
S.B.Ö. 6 12.5 21 43.8 16 33.3 5 10.4 0 0 
S.Ö. 13 11.9 30 27.5 39 35.8 23 21.1 4 3.7 

O.Ö.Ö. 14 21.5 9 13.8 30 46.2 11 16.9 1 1.5 

Kömür kullanımının azalması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 22 28.6 41 53.2 12 15.6 2 2.6 0 0 
F.B.Ö. 45 46.9 45 46.9 6 6.3 0 0 0 0 
S.B.Ö. 14 29.2 24 50.0 6 12.5 3 6.3 1 2.1 
S.Ö. 29 26.6 53 48.6 22 20.2 5 4.6 0 0 

O.Ö.Ö. 18 27.7 28 43.1 16 24.6 3 4.6 0 0 

Đnsanlara sera etkisiyle ilgili daha 
fazla eğitim verilmesi küresel 
ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olur. 

Đ.M.Ö. 38 49.4 27 35.1 9 11.7 1 1.3 2 2.6 
F.B.Ö. 64 66.7 24 25.0 8 8.3 0 0 0 0 
S.B.Ö. 18 37.5 27 56.3 3 6.3 0 0 0 0 
S.Ö. 50 45.9 44 40.4 12 11.0 3 2.8 0 0 

O.Ö.Ö. 31 47.7 24 36.9 10 15.4 0 0 0 0 
Şirket ve fabrikaların çevresel 
sorumlulukları hakkında 
bilinçlendirilmesi küresel 
ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olur. 

Đ.M.Ö. 40 51.9 24 31.2 8 10.4 5 6.5 0 0 
F.B.Ö. 66 68.8 22 22.9 4 4.2 4 4.2 0 0 
S.B.Ö. 16 33.3 29 60.4 2 4.2 1 2.1 0 0 
S.Ö. 48 44.4 46 42.6 9 8.3 5 4.6 0 0 

O.Ö.Ö. 29 44.6 25 38.5 8 12.3 2 3.1 1 1.5 

Ben ve arkadaşlarımın çevre 
koruma faaliyetlerinde daha fazla 
yer alması küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 27 35.1 36 46.8 8 10.4 3 3.9 3 3.9 
F.B.Ö. 42 43.8 43 44.8 10 10.4 1 1.0 0 0 
S.B.Ö. 18 37.5 27 56.3 1 2.1 1 2.1 1 2.1 
S.Ö. 34 31.2 52 47.7 17 15.6 5 4.6 1 0.9 

O.Ö.Ö. 19 29.2 29 44.6 16 24.6 0 0 1 1.5 

Şirket ve fabrikalar için çevre 
koruma vergisinin arttırılması 
küresel ısınmayı durdurmaya 
yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 19 24.7 31 40.3 20 26.0 5 6.5 2 2.6 
F.B.Ö. 33 34.4 32 33.3 21 21.9 9 9.4 1 1.0 
S.B.Ö. 14 29.2 25 52.1 7 14.6 2 4.2 0 0 
S.Ö. 32 29.4 44 40.4 16 14.7 17 15.6 0 0 

O.Ö.Ö. 16 24.6 21 32.3 25 38.5 3 4.6 0 0 
Şirket ve fabrikalarla ilgili daha 
fazla çevre koruma kanunun 
yürürlüğe konulması küresel 
ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olur. 

Đ.M.Ö. 32 41.6 30 39.0 11 14.3 4 5.2 0 0 
F.B.Ö. 44 45.8 42 43.8 8 8.3 2 2.1 0 0 
S.B.Ö. 17 35.4 28 58.3 2 4.2 1 2.1 0 0 
S.Ö. 38 34.9 55 50.5 13 11.9 3 2.8 0 0 

O.Ö.Ö. 32 49.2 19 29.2 13 20.0 1 1.5 0 0 
Öğrencilerin çevre koruma 
kanunları hakkında daha fazla 
bilinçlendirilmesi küresel 

Đ.M.Ö. 29 37.7 42 54.5 4 5.2 2 2.6 0 0 
F.B.Ö. 50 52.1 37 38.5 6 6.3 3 3.1 0 0 
S.B.Ö. 14 29.2 29 60.4 2 4.2 3 6.3 0 0 
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ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olur. 

S.Ö. 44 40.4 50 45.9 13 11.9 2 1.8 0 0 
O.Ö.Ö. 28 43.1 26 40.0 10 15.4 1 1.5 0 0 

Ben ve arkadaşlarımın çevrenin 
koruması ile ilgili daha fazla 
eğitim alması küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olur. 

Đ.M.Ö. 33 42.9 34 44.2 7 9.1 2 2.6 1 1.3 
F.B.Ö. 43 44.8 46 47.9 6 6.3 1 1.0 0 0 
S.B.Ö. 15 31.3 28 58.3 4 8.3 1 2.1 0 0 
S.Ö. 47 43.1 42 38.5 18 16.5 1 0.9 1 0.9 

O.Ö.Ö. 25 38.5 26 40.0 13 20.0 1 1.5 0 0 
     (Kesinlikle Doğru: K.D., Doğru: D., Fikrim Yok: F.Y., Yanlış: Y., Kesinlikle Yanlış: K.Y.) 

 

Tablo 9 incelendiğinde, Đlköğretim Matematik öğretmen adayları, spreylerde CFC’nin 
kullanılmamasının (%76.7), fabrika sayısının az olmasının (%76.6), benzin kullanımının 
azalmasının (%80.5), arabaların petrol yerine elektrikle çalışmasının (%68.9), kömür 
kullanımının azalmasının (%81.8), ozon tabakasının korunmasının (%92.2), elektrik 
tasarrufunun (%57.2), enerji üretiminde güneş, rüzgar ve dalgadan daha fazla 
yararlanılmasının (%88.4) ve dünya nüfusunun az olmasının (%42.9) küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Nükleer santrallerin 
azaltılmasının (%71.5) ise bu problemi durdurmayacağı görüşündelerdir. Đlköğretim 
Matematik öğretmen adayları, insanlara sera etkisiyle ilgili daha fazla eğitim verilmesinin 
(%84.5), şirket ve fabrikaların çevresel sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmesinin 
(%83.1), kendilerinin ve arkadaşlarının çevre koruma faaliyetlerinde daha fazla yer almasının 
(%81.9), öğrencilerin çevre koruma kanunları hakkında daha fazla bilinçlendirilmesinin 
(%92.2),  kendilerinin ve arkadaşlarının çevrenin korunması ile ilgili daha fazla eğitim 
almasının (%87.1) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceği görüşündelerdir. Bunun 
yanında, şirket ve fabrikalar için çevre koruma vergisinin arttırılması (%65.0) ile şirket ve 
fabrikalarla ilgili daha fazla çevre koruma kanunun yürürlüğe konulması (%80.6) gibi yasal 
düzenlemelerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Fen Bilgisi öğretmen adayları, spreylerde CFC’nin kullanılmamasının (%76.0), ozon 
tabakasının korunmasının (%95.8), enerji üretiminde güneş, rüzgar ve dalgadan daha fazla 
yararlanılmasının (%94.8), fabrika sayısının az olmasının (%75.0), benzin kullanımının 
azalmasının  (%90.6), elektrik tasarrufunun (%78.1), kömür kullanımının azalmasının 
(%93.8), arabaların petrol yerine elektrikle çalışmasının (%78.2), dünya nüfusunun az 
olmasının (%65.6) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceğine katıldıklarını ifade 
etmişlerdir. Ayrıca, nükleer santrallerin azalmasının (%61.5) bu problemi durduracağına 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, insanlara sera etkisiyle 
ilgili daha fazla eğitim verilmesinin (%91.7), şirket ve fabrikaların çevresel sorumlulukları 
hakkında bilinçlendirilmesinin (%91.7), öğrencilerin çevre koruma kanunları hakkında daha 
fazla bilinçlendirilmesinin (%90.6), kendilerinin ve arkadaşlarının çevrenin korunması ile 
ilgili daha fazla eğitim (%92.7) ve çevre koruma faaliyetlerinde daha fazla yer almasının 
(%88.6) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceği görüşünde olduklarını ifade 
etmişlerdir. Bunun yanında, şirket ve fabrikalar için çevre koruma vergisinin arttırılması 
(%67.7) ile şirket ve fabrikalarla ilgili daha fazla çevre koruma kanunun yürürlüğe konulması 
(%89.6) gibi yasal düzenlemelerin olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, spreylerde CFC’nin kullanılmamasının (%66.7), fabrika 
sayısının az olmasının (%52.1), benzin kullanımının azalmasının  (%75.0), ozon tabakasının 
korunmasının (%85.4), enerji üretiminde güneş, rüzgar ve dalgadan daha fazla 
yararlanılmasının (%85.4), elektrik tasarrufunun (%66.7),  arabaların petrol yerine elektrikle 
çalışmasının (%83.3), dünya nüfusunun az olmasının (%56.3), kömür kullanımının 
azalmasının (%79.2) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceği görüşündelerdir. 
Öğretmen adayları, nükleer santrallerin azaltılmasının (%72.9) bu problemi durdurmayacağı 
yönünde görüş belirtmişlerdir. Đnsanlara sera etkisiyle ilgili daha fazla eğitim verilmesinin 
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(%93.8), şirket ve fabrikaların çevresel sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmesinin 
(%93.7), kendilerinin ve arkadaşlarının çevrenin korunması ile ilgili daha fazla eğitim 
(%89.6) ve çevre koruma faaliyetlerinde daha fazla yer almalarının (%93.8), öğrencilerin 
çevre koruma kanunları hakkında daha fazla bilinçlendirilmesinin (%89.6) küresel ısınmayı 
durdurmaya yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir. Bunların yanı sıra, şirket ve fabrikalar 
için çevre koruma vergisinin arttırılması (%81.3) ile şirket ve fabrikalarla ilgili daha fazla 
çevre koruma kanunun yürürlüğe konulması (%93.7) gibi yasal düzenlemelerin olması 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmen adayları, spreylerde CFC’nin kullanılmamasının (%70.7), fabrika sayısının 
az olmasının (%74.3), benzin kullanımının azalmasının (%78.0), ozon tabakasının 
korunmasının (%95.4), enerji üretiminde güneş, rüzgar ve dalgadan daha fazla 
yararlanılmasının (%88.9), elektrik tasarrufunun (%57.8),  arabaların petrol yerine elektrikle 
çalışmasının (%61.4), kömür kullanımının azalmasının (%75.2) ve dünya nüfusunun az 
olmasının (%39.4) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir. 
Nükleer santrallerin azalmasının (%78.9) ise bu problemi durdurmayacağı görüşünde 
oldukları belirlenmiştir. Sınıf öğretmen adayları insanlara sera etkisiyle ilgili daha fazla 
eğitim verilmesinin (%86.3), şirket ve fabrikaların çevresel sorumlulukları hakkında 
bilinçlendirilmesinin (%87.0), öğrencilerin çevre koruma kanunları hakkında daha fazla 
bilinçlendirilmesinin (%86.3), kendilerinin ve arkadaşlarının çevrenin koruması ile ilgili daha 
fazla eğitim (%81.6)  ve çevre koruma faaliyetlerinde daha fazla yer almasının (%78.9) 
küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olabileceği görüşündelerdir. Bunların yanı sıra, şirket 
ve fabrikalar için çevre koruma vergisinin arttırılması (%69.8) ile şirket ve fabrikalarla ilgili 
daha fazla çevre koruma kanunun yürürlüğe konulması (%85.4) gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Okul Öncesi öğretmen adayları, ozon tabakasının korunmasının (%93.8), enerji üretiminde 
güneş, rüzgar ve dalgadan daha fazla yararlanılmasının (%75.4), fabrika sayısının az 
olmasının (%63.1), elektrik tasarrufunun (%56.9), arabaların petrol yerine elektrikle 
çalışmasının (%60.0), spreylerde CFC’nin kullanılmamasının (%49.2), benzin (%56.9) ve 
kömür (%70.8) kullanımının azalmasının küresel ısınmayı önlemeye yardımcı olabileceği 
görüşündelerdir. Öğretmen adayları nükleer santrallerin azalmasının (%66.1) küresel ısınmayı 
durduracağına katılmadıklarını ifade ederken, dünya nüfusunun az olmasının (%46.2) küresel 
ısınmayı önleyip önlemeyeceğine ait görüşlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Okul Öncesi 
öğretmen adaylarının, insanlara sera etkisiyle ilgili daha fazla eğitim verilmesinin (%84.6), 
şirket ve fabrikaların çevresel sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmesinin (%83.1), 
kendilerinin ve arkadaşlarının çevrenin koruması ile ilgili daha fazla eğitim (%78.5) ve çevre 
koruma faaliyetlerinde daha fazla yer almasının (%73.8), öğrencilerin çevre koruma kanunları 
hakkında daha fazla bilinçlendirilmesinin (%83.1) küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olabileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, şirket ve fabrikalar için çevre 
koruma vergisinin arttırılması (%56.9) ile şirket ve fabrikalarla ilgili daha fazla çevre koruma 
kanunun yürürlüğe konulması (%78.4) gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının ankete verdikleri cevapların, öğrenim gördükleri ana 

bilim dallarına göre istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını belirlemek için parametrik bir 
test olan ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizine (One-Way Anova) ait 
bulgular Tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre anket puanlarının One-Way 
Anova sonuçları  

Kaynak Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması F p 
Gruplar arası 1130.894 4 282.724 5.507 .000 
Gruplar içi 20023.080 390 51.341 
Toplam 21153.975 394    

 
Tablo 10 incelendiğinde, ilköğretim öğretmen adaylarının bölümlerine göre küresel 

ısınmanın önlenmesi ile ilgili algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (F(4,390) 
= 5,507; p < .05). Bu anlamlı farklılığın hangi bölüm lehine yönelik olduğunu saptamak 
amacıyla Tukey testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir.   

 
Tablo 11. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ana bilim dallarına göre algı düzeylerinin Tukey Testi 

sonuçları  

Ana Bilim Dalı Đ.M.Ö. F.B.Ö. S.Ö. O.Ö.Ö. S.B.Ö. 
Đ.M.Ö. -     
F.B.Ö. .035* -    
S.Ö. .869 .000* -   

O.Ö.Ö. .887 .002* 1.000 -  
S.B.Ö. .998 .043* .986 .984 - 

     *p < .05 
 
Tablo 11 incelendiğinde, ilköğretim öğretmen adaylarının bölümlerine göre küresel 

ısınmayı önlenmesi ile ilgili algı düzeyleri arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği lehine anlamlı 
bir farklılık olduğu gözlenmiştir (p < .05).  
Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmanın önlemesi ile ilgili sahip oldukları algı 

düzeylerinin cinsiyet açısından anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını belirlemek üzere 
parametrik olmayan ilişkisiz ölçümler için yapılan Mann Whitney U testi sonuçları Tablo 
12’de verilmiştir. 

 
Tablo 12. Öğretmen adaylarının cinsiyete göre anket puanlarının Mann Whitney U Testi sonuçları  

Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
Bayan 255 196.67 50152.00 17512.000 

 
.755 

 Bay 140 200.41 28058.00 

 
Tablo 12 incelendiğinde, ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmanın önlenmesi ile 

ilgili sahip oldukları algı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
belirlenmiştir (U = 17512,000;  p=  .755  > .05).  

Nitel Veri Analizinin Sonuçları 

Araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarından küresel ısınma hakkındaki görüşlerini 
yazmaları istenmiş ve görüşlerini yazan ilköğretim öğretmen adaylarının bölümlere göre 
cevaplarının analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 
Đlköğretim Matematik öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, küresel ısınmanın sera gazı salınımının artmasıyla oluşan, dünyayı tehdit eden 
bir problem olduğu görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, küresel 
ısınmanın sonucu olarak mevsim değişimlerinin yaşandığını, buzulların eridiğini, doğal 
dengenin bozulduğunu, canlıların olumsuz etkilendiğini ve bu problemin git gide büyüdüğünü 
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, küresel ısınmaya yönelik hem bireysel hem de ülkeler 
bazında önlemler alınmasını, insanlara eğitim verilerek insanların bilinçlendirilmesi 
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gerektiğini vurgulamışlardır. Đlköğretim Matematik öğretmen adaylarının küresel ısınma ile 
ilgili görüşlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

“Dünyadaki dengelerin bozulduğunun göstergesi. Küresel ısınmayı engellemek için bütün insanlara görev 
düşmekte. Bunun için bütün insanları bilgilendirmek gerekmekte. Bu da eğitimle sağlanır. Ama bu hiç de 
kolay değil. Önce herkes kendinden başlamalı” 
“Küresel ısınma insan yaşamını tehdit etmektedir. Git gide yaşam alanını ve yaşam süresini kısaltmaktadır. 
Mevsimler yok olmaya başlamıştır. Sadece yaz ve kış belirginleşmeye başlamış ve ilkbahar yaşanmamaya 
başlamıştır. Bunların önüne geçmek için önlemler alınmalıdır. Yoksa gelecek nesiller için hiç güzel bir dünya 
görünmemektedir” 
“Do ğal yaşamın etkili biçimde ve dengeli bir biçimde sürekliliğini engellediğinden tüm dünyanın bu konuda 
ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. fakat ülkeler ekonomik çıkarları sebebiyle küresel ısınmaya karşı 
tedbirli olmakta güçlük çıkarmaktadır. Belli problemleri tüm dünya ülkelerinin imzalaması ve uygulaması 
şarttır” 
“Toplumun bilinçsizce davranışları, alınabilecek önlemlerin alınmaması küresel ısınmanın her an biraz daha 
artmasına sebep olmakta. Küresel ısınma yavaş yavaş büyüyen bir felaketi ifade etmekte” 
“Küresel ısınmayla giderek dünyadaki buzullar eriyor ve mevsim değişiklikleri yaşanıyor” 
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşleri incelendiğinde, küresel 

ısınmanın sera gazı salınımının artmasıyla oluşan, dünyayı tehdit eden bir problem olduğu 
görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, küresel ısınmanın sonuçlarından 
bahsederek mevsim değişimlerinin yaşandığını, buzulların eridiğini, doğal dengenin 
bozulduğunu, canlı türlerini olumsuz etkilediğini, çeşitli sağlık problemleriyle karşı karşıya 
bıraktığını, git gide büyüyen bu problemin susuzluk, çölleşme, kıtlık ve sağlık problemleri 
gibi çok ciddi sonuçlarının olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, küresel ısınmanın 
olası sonuçlarından oldukça endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının bir 
kısmının ozon tabakası problemini küresel ısınmanın nedeni olarak gördükleri ve ozon 
tabakası probleminden doğan sağlık sorunlarıyla küresel ısınmayı ilişkilendirdikleri 
belirlenmiştir. Öğretmen adayları, küresel ısınmaya karşı hem bireysel hem de ülkeler bazında 
önlemler alınmasını, medyada bu konu üzerine daha çok yer verilmesini, insanlara eğitim 
verilerek insanların bilinçlendirilmesini ve herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini 
vurguladıkları görülmektedir. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili 
görüşlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

“Sadece insan yaşamı için değil, diğer tüm canlılar açısından önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Sorunlara 
insan merkezli değil doğa merkezli yaklaşmak daha akılcı olacaktır. Nitekim insanlar da doğanın parçası 
konumundadır. Herkes küresel ısınmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına üzerine düşeni, 
menfaatlerini bir kenara bırakarak yerine getirmelidir” 
“Küresel ısınma, insanların doğayı bilinçsizce kullanımı, etrafa salınan gazların etkisi nedeniyle doğa 
kendini yenileyemez oldu. Küresel ısınmayla birlikte doğadaki sera etkisi gibi birçok sorun ortaya çıktı” 
“Sera etkisi küresel ısınmanın tetikleyicisidir” 
“Kullandığımız parfüm, deodorant ve arabaların artması sonucunda salınan gazlar yüzünden ozon 
tabakasının yırtılmasıdır. Başlı başına ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarını geçirdiği için cilt kanseri riski 
arttırıyor. Benim için ise güneş son 2 yıldır alerjik reaksiyonlar göstermeme sebep oluyor” 
“Küresel ısınma tüm insanlığı ilgilendiren bir konudur. Böyle olmasına rağmen çoğu insan bu konu üzerine 
bilgi sahibi değildir. Bunun çözümü ancak sürekli bir devlet politikasıyla sağlanabilir. Tabi ki dünya 
devletlerinin ortak politikalarıyla olabilir. Aksi takdirde 50 yıl sonra dünyanın yaşanmaz bir hale gelmesi 
muhtemeldir” 
 
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşleri incelendiğinde, 

küresel ısınmanın sera gazı salınımının artmasıyla oluşan, dünyayı tehdit eden bir problem 
olduğu görüşünün hâkim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, küresel ısınmanın 
sonuçlarından bahsederek mevsim değişimlerinin yaşandığını, buzulların eridiğini, doğal 
dengenin bozulduğunu, canlı türlerini olumsuz etkilediğini ve bu problemin daha pek çok 
ciddi sonuçlarının olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, küresel ısınmaya yol açan 
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sera gazı salınımının en fazla olduğu ülkelerin başında ABD’nin geldiğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca, öğretmen adaylarının, küresel ısınmaya karşı hem bireysel hem de ülkeler bazında 
önlemler alınması,  insanlara eğitim verilerek insanların bilinçlendirilmesi ve herkesin üzerine 
düşen görevi yapması gerektiğini vurguladıkları görülmektedir. Sosyal Bilgiler öğretmen 
adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

“Dünyada ABD, Almanya, Japonya, Đngiltere gibi ülkeler olduktan sonra bu sorunlar bitmez” 
“Bir dünya meselesidir. Ülke boyutuna indirilmemelidir. Herkes sorumludur. Bir takım gazlar yeryüzünden 
etkisi artmaktadır. Engellenmesi imkansız değil ama çok zordur. Konu üzerine yapılan teoriler oldukça 
fazladır” 
“Do ğal dengenin bozulması sonucu mevsimlerin değişmesi. Sonuç olarak buzulların erimesi, orta kuşağın 
aşırı sıcak olması dolayı bir çok ürünün zarar görmesi. Özetle her şey üzerinde olumsuz etkisi vardır” 
“Dünyadaki iklim dengelerinin bozulmasına denir. Öncelikle bireyin kendisinin bilinçlenmesi gerekir. Daha 
sonra kitle iletişim araçlarının buna yönelik çalışmaları arttırılmalıdır” 
“Sera etkisi nedeniyle havanın ısınması olayıdır. Fosil yakıtların tüketilmesinin yaygınlaştırılması, çevre 
kirlili ği, hızlı nüfus artışına bağlı olarak, tüketim çılgınlığının oluşması, doğal dengenin bozulması 
durumlarıdır” 
“Önlem alınmazsa ileride su savaşı ihtimali olan bir sorundur. Ulusal ve uluslararası anlaşma ve yasal 
düzenlemelerle gerekli önlemler bir an önce alınmalı ve yürürlüğe girmelidir” 
 
Sınıf öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşleri incelendiğinde, dünyayı tehdit 

eden bir problem olduğu görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, küresel 
ısınmanın sonuçlarından bahsederek mevsim değişimlerinin yaşandığını, buzulların eridiğini, 
doğal dengenin bozulduğunu, canlı türlerini olumsuz etkilediğini, bu problemin daha pek çok 
ciddi sonuçlarının olacağını ve bu durumun onları endişelendirdiğini ifade etmişlerdir.  
Öğretmen adayları, küresel ısınmaya karşı hem bireysel hem de ülkeler bazında önlemler 
alınması, insanlara eğitim verilerek insanların bilinçlendirilmesi ve herkesin üzerine düşen 
görevi yapması gerektiği görüşündelerdir. Sınıf öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili 
görüşlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

“Do ğaya verilen zararın artmasıyla etkisinin birçok alanda gün yüzüne çıkması ve bunun sadece günümüz 
insanlara değil birkaç kuşak sonraki insanlara da zararın olacağını düşünüyorum. Dünya için insanlık için 
büyük bir tehdit” 
“Önlemler alınmadığı takdirde dünya için büyük bir tehlike alacaktır. Dünya devletleri ortak bir çaba 
sonucu bunun etkisini azaltabilir” 
“Fosil kökenli bol karbonlu yakıtları bu düzeyde tüketmeye, atmosfere zararlı olan gazları salmaya devam 
edersek bazı sıcak ve çok zor günlerin beklediğini söyleyebilirim. Bu toplumsal ve kıtasal bir sorun değil, 
evrensel ve tüm insanların yaşamını tehdit eden bir sorun. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden yenilenebilir 
enerji üzerinde yapılan çalışmaların hızlandırılması ve atmosfere salınan zararlı gazların kontrol altına 
alınması gerekmektedir” 
“Bu durumun beni çok üzdüğünü düşünüyorum. Şu an dünyaya bakıldığında küresel ısınmanın etkisi altına 
girmiş durumda. Mevsimlerin değişimi ve düzenin bozulması, buzulların erimesi ve olamayacak durumların 
yaşanması tüm hayatımızı ve geleceğimizi etkileyecek düzeydedir. Bu konu aklıma geldikçe endişeleniyorum” 
“Do ğal dengeyi bozmaya hiçbir canlının hakkı olmadığını düşünüyorum. Đnsan olarak yaşamamızın 
devamını düşünüyorsak öncelikle doğayı korumalıyız ki hayat devam etsin. Tüm insanların bu konuda bilinçli 
olmaları için yetkililerin gerekli eğitimlerle birlikte gerekli önlemleri almaları gerekir” 
 
Okul Öncesi öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili görüşleri incelendiğinde, küresel 

ısınmanın sera gazı salınımının artmasıyla oluşan, dünyayı tehdit eden bir problem olduğu 
görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları, küresel ısınmanın sonuçlarından 
bahsederek mevsim değişimlerinin yaşandığını, buzulların eridiğini, doğal dengenin 
bozulduğunu, canlı türlerini olumsuz etkilediğini, insanları çeşitli sağlık problemleriyle karşı 
karşıya bıraktığını, git gide büyüyen bu problem olduğunu ve çok ciddi sonuçlarının olacağını 
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, küresel ısınmanın olası sonuçlarından oldukça endişe 
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duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları ozon tabakası problemini küresel ısınmanın 
nedeni olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları, küresel ısınmaya yol açan 
sera gazı salınımının en fazla olduğu gelişmiş ülkelere dikkat çekmiş, küresel ısınmayı 
önlemek amacıyla hazırlanan uluslararası bir protokol olan Kyoto Protokolü’nden 
bahsetmişlerdir. Ayrıca, öğretmen adaylarının, küresel ısınmaya karşı hem bireysel hem de 
ülkeler bazında önlemler alınması, medyada bu konu üzerine daha çok yer verilmesi, 
insanlara eğitim verilerek insanların bilinçlendirilmesi ve herkesin üzerine düşen görevi 
yapması gerektiğini vurgulamışlardır. Okul Öncesi öğretmen adaylarının küresel ısınma ile 
ilgili görüşlerine ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

“Mevsimler eskisi gibi yaşanmıyor. Buzulların erimesi deniz seviyelerinde yükselmeye sebep oluyor. 
Kullanılan bazı kimyasallar hem sağlığa hem ozon tabakasına zarar veriyor. Yeterince bilinçli değiliz toplum 
olarak. Gerekli hassasiyeti göstermiyoruz” 
“Küresel ısınmanın vermiş olduğu zararlardan dolayı endişe duymaktayım. Tüm insanların 
bilinçlendirilmesi ve beraber hareket etmesi sonucunda biraz da olsa etkisinden kurtulacağımıza 
inanıyorum” 
“Küresel ısınmanın varlığını bütün dünya devletlerinin bilmesine rağmen, dünyanın önemli devletleri, güçlü 
devletleri çıkarları zedelenmesin diye Kyoto Protokolüne bile katılmıyor. Bu zihniyet değişmedikçe dünya 
ekonomisinde pek de etkili olamayan diğer devletlerin çabalarının yeterli olacağını düşünmüyorum” 
“Dünyanın olduğundan daha fazla ısınması, bu ozon tabakasının deliniyor olmasının getirdiği bir sonuç. 
Buzulların erimesi ve dünyanın sular altında kalması bu durumun en büyük felaketi olarak düşünüyorum. 
Đklim değişikleri de bu sorunun getirdiği bir sorun” 

 

SONUÇ VE TARTI ŞMA 

Araştırma, Đlköğretim öğretmen adaylarının çevre problemleri ile ilgili konuların ilgilerini 
çektiği için medyada takip ettiklerini ortaya koymaktadır. Özellikle Sosyal Bilgiler öğretmen 
adaylarının yarısından fazlasının diğer öğretmen adaylarına göre bu konuları medyada daha 
sık takip etmesi, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre problemlerine karşı daha duyarlı 
olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar, medyanın çevre problemleri hakkında ilgi çekici 
yayınlar yapmasının bireylerin medyada bu konuları takip etmesinde etken olduğunu 
göstermektedir. Şenel ve Güngör (2009) yaptıkları çalışmada, medyanın küresel ısınma 
hakkında yayınladıkları programların öğrencileri etkilediği sonucunu elde etmeleri, araştırma 
sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Araştırmada Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında “Biraz” bilgiye 
sahip olduklarını belirtmeleri, öğretmen adaylarının yeterli bilgi düzeyine sahip 
olmadıklarının ve bilgi eksikliklerinin farkında olduklarını göstermektedir. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının dünyayı ve canlıları tehdit eden küresel ısınmanın olası 

sonuçlarından dolayı endişe duyduklarını ifade etmeleri, çevre problemlerine karşı duyarlı 
olduklarını göstermektedir. Özellikle Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, diğer Đlköğretim 
öğretmen adaylarına göre daha endişeli olmaları, küresel ısınmanın olası sonuçları hakkında 
algı düzeylerinin daha yüksek olmasından kaynaklanabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Araştırmada Đlköğretim öğretmen adaylarının, küresel ısınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren 
bir problemin çözümünde herkesin sorumluluğu olduğunun bilincinde oldukları 
belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket sonuçlarına göre, Đlköğretim öğretmen adaylarının büyük 
kısmının, sanayi kuruluşlarının, fosil yakıt tüketiminin ve insan kaynaklı olan CFC gazlarının 
kullanımının küresel ısınmayı arttırdığının farkında oldukları saptanmıştır. Fabrika sayısının, 
fosil yakıt tüketiminin ve CFC gazlarının kullanımının azaltılmasının, elektrik tasarrufunun ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının küresel ısınmaya yönelik alınabilecek 
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önlemler olduğu, nükleer santrallerin sayısındaki azalışın ise küresel ısınmanın önlemesinde 
bir etkisinin olmadığı görüşünün hakim olduğu görülmektedir.  
Đlköğretim öğretmen adaylarının ozon tabakasının korunmasının küresel ısınmayı 

önleyeceği görüşündelerdir. Araştırmanın nitel bulgularından öğretmen adaylarının bu 
görüşünün sebebinin, ozon tabakasındaki incelmelerle yeryüzüne daha fazla güneş ışının 
geleceğini ve bu yüzden ısınmanın artacağını düşündüklerinden kaynaklandığı görülmektedir. 
Kılınç ve ark. (2008) çalışmasında, öğrencilerin küresel ısınma ve ozon tabakasındaki 
incelmenin sebep ve sonuçlarını karıştırdıkları sonucuna ulaşmıştır. Çelikler ve Kara (2011) 
yaptıkları çalışmada, Kimya ve Biyoloji öğretmen adaylarının ozon tabakasının incelmesinin 
sera etkisini daha da artıracağı gibi yanlış kavramalara sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. 
Boyes ve Chambers (1995) ilköğretim öğretmen adaylarıyla, Bozdoğan (2009) sınıf öğretmen 
adaylarıyla, Arsal (2010) ilköğretim öğretmen adaylarıyla ve Coşkun ve Aydın (2011) 
Coğrafya öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar elde etmiştir. Tüm bu 
çalışma sonuçları, araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Đlköğretim öğretmen 
adaylarının büyük bir kısmının sera etkisi, küresel ısınma ve çevrenin korunmasına yönelik 
eğitim verilerek, çevre koruma faaliyetlerinde aktif rol almalarının, çevre koruma kanunları 
hakkında bilinçlendirilmelerinin küresel ısınmayı önleyebileceği görüşünde oldukları 
belirlenmiştir. Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının küresel çevre problemlerinin çözümlerinin, 
çevre eğitimiyle ve çevre bilincine sahip bireylerle sağlanabileceğinin farkında olduklarını 
göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarında, sanayi kuruluşlarının çevresel 
sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmesinin, sanayi kuruluşlarına yönelik yasal 
düzenlemeler ve yaptırımlar getirilmesinin gerektiği görüşünün hakim olduğu görülmektedir.  

Araştırmada kapsamında kullanılan anket sonuçlarına göre, Đlköğretim öğretmen 
adaylarının bölümlere göre küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler hakkındaki algı 
düzeyleri arasında Fen Bilgisi öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. 
Diğer bölümlere göre daha yüksek algı düzeyine sahip olmaları konunun doğasının kendi 
alanlarıyla ilişkili olması, üniversitede bu konulara yönelik etkili eğitim verilmesiyle ilgi ve 
algı düzeyinin artması, artan ilgileriyle bu konularla ilgili yapılan medyadaki yayınların daha 
çok dikkatlerini çekmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmada, Đlköğretim 
öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler 
hakkında sahip oldukları algı düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Đlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma ile ilgili yazılı ifadelerinin sonuçlarına 

göre, öğretmen adaylarında küresel ısınmanın sera gazı salınımının artmasıyla oluşan, 
dünyayı tehdit eden bir problem olduğu görüşünün hakim olduğu görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının, küresel ısınma nedeniyle gelecekte çok ciddi problemlerin dünyayı beklediği 
görüşünde olduğu ve olası sonuçlarından endişe duydukları görülmektedir. Bu nedenle 
küresel ısınmaya karşı önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Küresel 
ısınmaya karşı, hem bireysel hem de ülkeler bazında önlemler alınması, insanlara eğitim 
verilerek insanların bilinçlendirilmesi ve herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiği 
görüşünde olmaları küresel bir probleme karşı toplumların bilinçlendirilerek birlikte hareket 
etmelerinin öneminin farkında olduklarını göstermektedir. Ayrıca, bazı öğretmen adaylarının 
ozon tabakası incelmesi ve neden olduğu sağlık problemleriyle küresel ısınmayı yanlış 
ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Boyes ve Stanisstreet (1998) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, öğrencilerin cilt kanserindeki artış ve küresel çevre olayları arasındaki bağlantıları 
hakkındaki algıları araştırılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerinin kızılötesi ışınlarla mor ötesi 
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ışınların davranışlarını birbirine karıştırdıkları ve sera etkisinin cilt kanserindeki artışlarda 
etkili olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak araştırma, ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma konusunun dünya 
açısından öneminin farkında olduklarını ve bu problemin olası sonuçlarından endişe 
duyduklarını, alınabilecek önlemler hakkında bazı eksik ve yanlış bilgilerinin olmasının 
yanında yeterli algıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

Günümüzde dünya gündeminde önemle vurgulanan küresel ısınma, tüm dünyayı tehdit 
edecek boyuta ulaşan bir çevresel bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınmanın 
potansiyel önemi göz önüne alındığında bu çevre problemine yönelik alınacak önlemler hayati 
önem taşımaktadır. Küresel ısınmanın önlenmesi, her problemin çözümü olan eğitimli, 
bilinçli ve duyarlı bireylerin yetişmesi ile olmaktadır. Bu nedenle, gelecek nesillerin yetiştirip 
bilinçli toplumların oluşmasını sağlayarak dünyanın kaderine yön veren öğretmenlerin küresel 
çevre problemlerine yönelik bilgi ve algılarının belirlenmesi, var olan kavram yanılgılarının 
ve eksik bilgilerinin giderilmesi üstlendikleri misyon açısından önem arz etmektedir. 

Küresel ısınma konusunda öğretmen adaylarının yanlış kavramalarının nereden 
kaynaklandığı saptanarak, öğrenci merkezli yöntem ve teknikler kullanılarak daha anlamlı ve 
kalıcı öğrenme sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, üniversitelerde çevre eğitimi ile ilgili dersleri 
destekleyici sempozyum, konferans gibi çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmesinin öğretmen 
adayları için önemli ve yararlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, teknoloji çağında medyanın 
toplumlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, bireylerin bilinçlenmesinde önemli bir rolü 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, medyada bu tür konulara kavram 
yanılgılarına neden olmayacak şekilde, doğru, ilgi çekici ve eğitici yayınlar yapılmasının 
bireylerin bilinçlenmesinde yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
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KLAS ĐK YATIRIM ARAÇLARINA ALTERNAT ĐF FĐNANSAL ENSTRÜMANLAR: 
OPSĐYONLAR VE EGZOT ĐK OPSĐYONLARA GENEL BAKI Ş 

H. Betül ÖNGEN∗∗∗∗ 

ÖZ 
Günümüzün popüler finansal yatırım araçlarından birisi olan opsiyonlar veya diğer bir ifade ile opsiyon 

sözleşmeleri, gerek yatırımcılar açısından sağladıkları getiri ve gerekse kişiye özel koşulları ile yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Opsiyonlar kendi aralarında standart ve standart olmayan opsiyonlar olarak iki sınıfa 
ayrılmaktadır. 

Standart (Vanilya) opsiyonlar olarak adlandırılan opsiyonlar dışında, son dönemlerde yaygın olarak 
kullanılan ve pek çok çeşidi bulunan, yatırımcı için özel koşullar sağlayabilen opsiyon türüne standart olmayan 
veya diğer bir ifade ile egzotik opsiyonlar denmektedir. 

Egzotik opsiyonlar; yatırımcılar açısından tamamen yatırımcının istediği koşulları sağlayabilen, esnek, 
risk-getiri dengesi ayarlanabilen özellikli opsiyonlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda egzotik 
opsiyonlar sürekli geliştirilebilen ve çoğaltılabilen, yatırımcıya özel niteliklere sahip finansal bir enstrüman 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Opsiyon, Egzotik Opsiyon, Yatırımcı, Yatırım Aracı, Finansal Enstrüman. 

 

ALTERNATIVE INVESTMENT FINANCIAL INSTRUMENTS THE CLASSIC: 
OPTIONS AND EXOTIC OPTIONS OVERVIEW 

ABSTRACT 
Today one of the options from the popular financial investment instruments or in other words, with the 

option contracts, investors should return they provide in terms of both people and is widely used by special 
conditions. Options are divided into two classes themselves as standard and non-standard options. 

Standard (vanilla) option called outside options, widely used in recent years and with many varieties are 
called exotic options with non-standard or in other words the option type that can provide special conditions for 
investors. 

Exotic options; can provide the conditions under which the investor investors want to completely flexible, 
it was concluded that the specific options that can be adjusted risk-return balance. Exotic options in this regard 
be constantly upgraded and can be replicated, it appears that investors a financial instrument with special 
qualifications.  

Key Words: Options, Exotic Options, Investor, Investment Tool, Financial Instruments. 

 

1. GĐRĐŞ 
Günümüzün en önemli finansal yatırım araçları arasında yer alan opsiyonlar ve 

yatırımcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda ortaya çıkmış, bilinen klasik standart 
opsiyonlar dışında yer alan ve egzotik opsiyon olarak adlandırılan yeni finansal 
enstrümanların tanımlanması ve kavramsal çerçevesinin çizilmesi, bu popüler finansal yatırım 
aracının tanınmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, egzotik opsiyon kavramı, kavramsal çerçevesi içerisinde literatür yardımı 
ile açıklanmış ve günümüzde yaygın olarak kullanılan egzotik opsiyon çeşitleri 
tanımlanmıştır. 

Çalışmada, son dönemlerde çok çeşitli türleri ortaya çıkan egzotik opsiyonların genel 
bir kavramsal çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

                                                           
∗∗∗∗ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Đktisat Fakültesi Ekonomi-Finans Bölümü Öğretim Görevlisi, SMMM ve 
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2. OPSĐYON KAVRAMINA GENEL B ĐR BAKI Ş  

Opsiyon terimi kavram olarak tek başına kullanılsa da finansal piyasalarda kavramın 
ifade ettiği ‘Opsiyon Sözleşmeleridir’. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) opsiyonu; “Opsiyonu 
alan tarafa ödediği prim karşılığında belirli bir vadede, daha önceden belirlenmiş bir fiyat 
üzerinden, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal enstrümanı, sermaye piyasası 
aracını veya dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren, satan tarafı ise zorunlu kılan 
sözleşmeler” (SPK, 2007:7) olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise opsiyonlar; belir 
bir vadeye kadar veya belirli bir vadede, belirli bir malı, finansal ürünü, sermaye piyasası 
aracını veya ekonomik bir göstergeyi belli bir fiyattan alım veya satım hakkını, belirli bir 
prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren ancak mecburi bırakmayan, buna rağmen 
opsiyon satıcısını alıcının talep etmesi halinde satmaya zorunlu kılan sözleşmelerdir olarak 
tanımlanmaktadır (VOB, 2006:221). Birbirine benzer nitelikteki tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere; opsiyon herhangi bir ekonomik değer taşıyan mal veya varlığın belirli bir vadede ve 
daha önceden belirlenen bir fiyat üzerinden, prim karşılığında alım veya satım taahhüdü 
olduğunu söylememiz mümkündür.  

Yine tanımlara göre opsiyon işleminde opsiyonu satan kişi (keşideci) ve alan kişi 
(lehtar) olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Bu bağlamda keşidecinin aldığı prim 
karşılığında lehtarın belirlenen vadede veya vade sürecindeki herhangi bir tarihte, opsiyona 
konu olan mal veya değeri geri alma veya satma zorunluluğunun olduğu anlaşılmaktadır. 

Günümüzdeki anlamı ile bilinip uygulanmasa da opsiyon sözleşmesi olarak adlandırılan 
işlemlerin kökleri antik Yunan dönemine kadar uzandığı ifade edilmektedir. Aristotales 
günümüze kadar gelen ünlü eseri Politika’da, Thales’in yaptığı ilkel bir spekülatif opsiyon 
işlemini aktarmaktadır. Thales meteoroloji üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ertesi yaz 
zeytin hasadının çok olacağını öngörerek yılın başında Milet ve Chios’taki bütün zeytin 
preslerini talebin azlığı nedeniyle çok ucuza kiralamıştır. Zeytin hasat zamanı ürünün çok 
olması ile zeytin preslerine talep artmış olduğundan, önceden kiraladığı presleri yüksek fiyatla 
isteyenlere kiralayarak önemli bir kazanç sağlamıştır. Thales’in öngörüsüne dayanarak 
gerçekleştirdiği bu işlem, tarihte bilinen ilk basit opsiyon işlemi olarak adlandırılabilir 
(Poitras, 2008:4).  

Günümüz opsiyon sözleşmelerinin ilk hali olarak adlandırılabilecek opsiyon işlemleri 
Hollanda’da 17. yüzyılda laleler üzerinde yapılmıştır. Lale soğanları, gerçek değerlerinin bin 
katına ulaşan fiyatları ile spekülatif bir emtia olarak birçok Hollandalı tarafından işlem 
görmüştür. Bu çok büyük kar marjları karşısında lale üreticileri fiyatların düşmesi halinde 
alıcıların kar edeceği opsiyon sözleşmeleri satmaya başlamıştır. Ancak fiyatların düşmesiyle 
lale üreticileri iflas ederek sattıkları opsiyonların gereklerini yerine getirememiş ve opsiyon 
sözleşmelerinin bitmesine neden olmuşlardır (Yumurtacı, 2012: 6).  

20. Yüzyılın başlarında bu kez deniz aşırı tacirler opsiyonları tekrar ortaya çıkarmış 
ancak fiyatlarını manipüle etmiştir. 1944 yılında oluşturulan uluslararası Breton Woods döviz 
kuru sisteminin, 1971 yılında çökmesinin ardından geçilen dalgalı kur sistemi pek çok 
devletin kur riski ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Geleceğe yönelik belirsiz ve 
hareketli kur riskine karşı bir korunma ihtiyacı olarak, 1972 yılında “Chicago Merchantile 
Exchange” bünyesinde döviz üzerine ilk vadeli işlemler yapılmaya başlanmıştır (Kayahan, 
2009: 25). Bu işlemler, yüzyıllar boyu belirsiz bir düzen ve sistem dışında yapılan vadeli 
işlemlerin (opsiyon) kurumsal anlamda işlem görmesine yönelik ilk ciddi adım olarak 
değerlendirilmektedir. 
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Opsiyon işlemleri 1973 yılına kadar organize olmayan bir şekilde yürütülmüş, 1973 
yılında Chicago Board Exchange (CBOE)’in kuruluşu ile birlikte ilke kez kurumsal anlamda 
işlem görmeye başlamıştır (Daigler, 1993:2). Opsiyon piyasalarının kurumsal yapıya 
kavuşması ile yatırımcıların ilgisini çekebilmek amaçlı yeni ve karmaşık ürünler 1990’lı 
yıllarda geliştirilmi ştir (Poitras, 2008:10). Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
alternatif yatırım piyasaları oluşturmak amacıyla vadeli işlem ve opsiyon borsaları kurulmaya 
başlanmıştır.  

Türkiye’de ise 2002 yılında kurulan ancak 2005 yılında işlem yapmaya başlayan Vadeli 
Đşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. tarafından opsiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir (SPK, 
2007: 6). Ancak opsiyon işlemlerinin, Türk yatırımcılar tarafından tercih edilen finansal 
enstrümanlar arasında yer aldığını söylemek mümkün değildir. Kuşkusuz bu durum, opsiyon 
işlemlerinin yeterince tanınmaması ve yatırımcıların alışkanlıkları ile izah edilebilir. 

2.1. Opsiyon Türleri 

Opsiyon tanımından da anlaşılacağı üzere opsiyon; alım opsiyonu ve satım opsiyonu 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Yumurtacı, 2012: 10). Alım opsiyonları sahibine satın alma 
hakkı tanırken, satım opsiyonları ise sahibine satma hakkı tanımaktadır. Alım opsiyonu 
alıcısının beklentisi, opsiyona konu olan varlığın fiyatının gelecekte artacağı yönündedir. 
Alıcı sözleşmeyle elde ettiği belirli bir fiyattan satın alma hakkını, vade süresince veya 
sonunda, varlığın fiyatının artması durumunda kullanacaktır. Bu durumun aksinde ise opsiyon 
kullanılmayacak ve opsiyon sahibi ödediği prim kadar zarar edecektir. Alım opsiyonu 
satıcısının beklentisi ise, opsiyona konu olan varlığın fiyatının gelecekte düşeceği yönündedir. 
Satıcı bu düşünceyle, zararını düşürmek veya kar etmek adına opsiyon satarak prim elde 
etmektedir. Bu durumun tam tersi ise satım opsiyonları için geçerli olacaktır (VOB, 
2006:222-223). 

2.2.Opsiyon Primi 

Yukarıda da açıklandığı gibi opsiyon işlemi gerçekleştirilirken satıcı alıcıdan işlem 
karşılığında prim tahsil eder. Bir başka deyişle opsiyon primi opsiyonun fiyatı olarak ta 
adlandırılabilir. Opsiyon alış satışı esnasında alıcı tarafından ödenen prim, alıcı için maliyet 
unsuru iken satıcı açısından ise bir gelir kalemidir (VOB:2006:226) 

2.3. Đşlem Fiyatı 

Gerçekleştirilecek opsiyon için önceden belirlenmiş fiyat, işlem fiyatı olarak 
tanımlanmaktadır. Opsiyon işlemi alım opsiyonu ise; opsiyon sahibi işleme konu olan varlığı 
alabilmek için işlem fiyatı kadar ödeme yapacaktır. Satım opsiyonunda ise; opsiyon sahibi 
işleme konu varlığın teslimi karşılığında işlem fiyatı kadar para alacaktır (Options Institute, 
1999:20). 

2.4. Opsiyon Vadesi 

Her opsiyon sözleşmesinin geçerli olduğu bir süre bulunmaktadır. Opsiyon alıcısının ve 
satıcısının alma veya satma sorumluluğunun hangi tarihe kadar geçerli olduğunu gösteren 
süreye opsiyon vadesi denmektedir. Vade yapılarına göre dünyada işlem gören iki tip opsiyon 
bulunmaktadır. Bunlar Avrupa ve Amerika tipi opsiyonlar olarak adlandırılmaktadır (VOB, 
2006: 223-224). 
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Her iki opsiyon tipini birbirinden ayıran tek fark, Avrupa tipi opsiyonlarda alıcı hakkını 
vade bitiminden önce kullanamazken, Amerikan tipi opsiyonlarda alıcı hakkını opsiyon 
sözleşmesinin başlangıç tarihi ile vade tarihi arasındaki her hangi bir zaman dilimi içerisinde 
kullanabilmesidir. Uygulamada borsalarda yoğunlukla Amerikan tipi opsiyonlar işlem 
görmektedir (VOB, 2006: 224). 

2.5. Opsiyon Đşlemlerinin Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi 

Bir opsiyon işleminin getirisinin değerlendirilmesi; opsiyon işlem fiyatı ile opsiyon 
konusu varlık arasındaki ilişkiyle adlandırılmaktadır. Bu duruma göre opsiyonlar, karda (in 
the money), başa baş (at the money) ve zararda (out of Money) olarak üç şekilde ifade 
edilmektedir ( Akkum, 200: 59-60; VOB, 2006: 228). 

2.5.1. Karda (In The Money) Opsiyonlar 

Alım opsiyonunda, opsiyon işlemine konu olan varlığın piyasa fiyatı opsiyonun işlem 
fiyatından yüksek ise gerçekleştirilen bu opsiyon işlemi karda olarak nitelendirilmektedir. 
Satım opsiyonunda ise, opsiyon işlemine konu varlığın piyasa fiyatı işlem fiyatından düşük 
olduğu durumda karda olarak tanımlanmaktadır. Kısaca opsiyonun mevcut anda kullanılması 
halinde, opsiyon sahibinin işleme konu olan varlığı o andaki piyasa fiyatında daha ucuza 
alması veya daha yüksek fiyatla satması sonucunda kar elde edecektir (Akkum, 200:59; VOB, 
2006: 228). 

2.5.2. Başa Baş (At The Money) Opsiyonlar 

Adından da anlaşılacağı üzere, opsiyon işlemine konu olan varlığın piyasa fiyatı ile 
opsiyon işlem fiyatının birbirine eşit olmasıdır. Kısaca bu durumdaki opsiyonlar için başa baş 
opsiyon denmektedir. Bu durum hem alım hem de satım opsiyonları için geçerlidir (Akkum, 
200: 60; VOB, 2006: 228). 

2.5.3. Zararda (Out Of Money) Opsiyonlar 

Karda opsiyonların tersi durumdaki opsiyonlar olarak ifade edilebilir. Yani alım 
opsiyonlarında varlığın piyasa fiyatının işlem fiyatından düşük olması, satım opsiyonlarında 
ise; varlığın piyasa fiyatının işlem fiyatından yüksek olması halinde, bu opsiyonlar zararda 
opsiyonlar olarak ifade edilmektedir. Bir başka deyişle, opsiyon sahibi ya piyasa fiyatı 
üzerinden almak veya piyasa fiyatının altındaki bir fiyattan satmak sorunda kalacaktır. Kısaca 
bu tür bir işlem opsiyon sahibi açısından gelir getirici bir işlem olmaktan çıkıp vade sonunda 
zarar ettiren bir duruma düşürecektir. Ancak her ne kadar opsiyon zararda bile olsa, opsiyon 
vadesinde zaman değeri nedeniyle bir pirimi olacaktır (Akkum, 2000: 60; VOB, 2006: 229).  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, opsiyonların bir kendi (asli) bir de 
zaman değerleri olduğu ortaya çıkmaktadır.  

2.6. Opsiyonların Asli ve Zaman Değeri 

Opsiyonların fiyatı dendiğinde; asli/içsel değer (instrinc value) ve zaman değeri/dışsal 
değer (time value) akla gelmektedir. Opsiyona konu olan varlığın fiyatının işlem fiyatından 
farklı olması halinde, varlık fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki fark opsiyonun asli değeri olarak 
ifade edilmektedir (Akkum, 2000: 60). Asli değer, bir opsiyon fiyatının asli değerli, zaman 
değeri ise opsiyon fiyatının asli değeri aşan kısmı olarak tanımlanmaktadır (Options Institue, 
1999:  23). 
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Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için durumu bir örnekle açıklamak yararlı olacaktır. 
Alım opsiyonu işleminde varlık fiyatının 100 TL ve işlem fiyatının ise 95 TL olduğunu 
varsayalım. Bu durumda opsiyonun asli değeri 5 TL’sidir. Piyasaların bu opsiyon üzerinde 
oluşturacağı 5 TL’yi aşan herhangi bir değer ise opsiyonun zaman değeri olacaktır. Zaman 
değeri; piyasa koşullarında varlığın fiyatının 95 TL’nin altına düşebileceği ve varlık sahibinin 
de 5 TL’den daha fazla kayba uğrama riskinin olmasından dolayı bulunmaktadır. Dolayısıyla 
mevcut risk yüzünden opsiyon alıcısı 95 TL işlem fiyatlı bir alım opsiyonu için 5 TL’den 
daha fazla bir prim ödemeye razı olmak zorundadır. Bu işlemde opsiyon alıcısının riski 
ödediği primle sınırlı iken, fiyatların 95 TL’nin altına düşmesi halinde opsiyon satıcısı daha 
büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktır. Opsiyon alıcısının 6 TL prim ödemesi halinde 
fiyatların düşmesine karşı kendini koruma amaçlı ekstra prim ödemiş olacaktır. Satım 
opsiyonlarında ise, opsiyon işlemine konu varlık fiyatı işlem fiyatından düşük olması halinde, 
asli değeri karda olacağı için bu opsiyonların asli değeri; işlem fiyatından varlık fiyatının 
çıkarılması ile bulunmaktadır (Options Institue, 1999:  23). 

2.7. Diğer Kavramlar 

Opsiyon işlemlerinde sıklıkla kullanılan kavramlar arasında ‘uzun pozisyon’, ‘kısa 
pozisyon’, ‘açık pozisyon’, ‘ters işlem’,  ‘korumalı/teminatlı opsiyon’, ‘çıplak opsiyon’, 
‘fiziki teslim’ ve ‘nakdi uzlaşma’ terimleri kullanılmaktadır (Options Institue, 1999:  24). Bu 
kavramları kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: 

• Uzun Pozisyon; Bu pozisyonda kişi opsiyonun sahibi konumundadır. Uzun alım 
pozisyonu genelde piyasaların yükselmesinin beklendiği durumlarda, uzun satım 
pozisyonu ise piyasaların düşeceği beklentisi durumunda gerçekleşmektedir 
(Chorafas, 2008:151). Opsiyon sözleşmelerinde alım/satım opsiyonuna ilişkin uzun 
pozisyon sahipleri; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satın almak/satmak veya nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptirler 
(VOB YÖNETMELĐK, 2001: m.31). 

• Kısa Pozisyon; Bu pozisyonda kişi opsiyonun yazıcısı konumundadır. Kısa alım 
pozisyonu piyasanın düşmesi beklentisi, kısa satım ise; piyasanın yükselmesi 
beklentisini ifade etmektedir (Yumurtacı, 2012: 18). Kısa pozisyonda da uzun 
pozisyonda olduğu gibi; alım/satım opsiyonuna sahip kişi sözleşmenin vadesinde veya 
vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede 
belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satmak/satın almak veya nakdi uzlaşmayı 
sağlamakla yükümlüdür (VOB YÖNETMELĐK, 2001: m.32). 

• Açık Pozisyon; Belirlenmiş vadede teslimi gerçekleşecek veya nakit uzlaşması 
yapılacak herhangi bir aracın alımı veya satımı için düzenlenmiş olan tüm 
sözleşmeler, netleştirme, fiziki teslimatın veya nakdi uzlaşmanın gerçekleşmesi ya da 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak sonuçlanıncaya kadar “açık 
pozisyon” olarak adlandırılır (ĐMKB, 2002:3-5). 

• Ters Đşlem; Aynı özelliklere sahip sözleşme türü bazında olmak kaydıyla, 
sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar; alım (satım) 
opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon 
alınarak ve yine alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) 
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opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesi olarak ifade edilmektedir 
(VOB YÖNETMELĐK, 2001: m.33). 

• Korumalı/Teminatlı Opsiyon; Opsiyon yazıcısının opsiyon uygulaması durumunda 
kendini teminat altına almaya yetecek düzeyde dayanak varlığa sahip olması halinde 
bu opsiyonlar ‘korumalı/teminatlı opsiyonlar’ olarak adlandırılır 
(www.investorglossary.com,12.12.2014). 

• Çıplak Opsiyon; Korumalı opsiyonun tam tersi opsiyonlardır. Bu opsiyon türünde 
opsiyon yazıcısının yeterli düzeyde varlığa sahip olmadan opsiyon yazması olarak 
ifade edilir. Ancak, oldukça riskli bir opsiyon olmakla beraber piyasanın yönüne göre 
yüksek kar elde edilme ihtimalini de doğurabilmektedir (www.investorglossary.com , 
12.12.2014). 

• Fiziksel Teslim; Opsiyon sözleşmesine konu ilgili varlığın fiziksel olarak teslim alma 
veya teslim edilmesidir. Bu opsiyon türünün uygulanması opsiyon sahibi kişiye ilgili 
varlığın fiziksel olarak alım/teslim hakkını vermektedir (Chorafas, 2008: 151). 

• Nakdi Uzlaşma; Opsiyon sahibine, opsiyon işleminin yapıldığı zamanki varlık fiyatı 
ile işlem fiyatı arasındaki farka dayanan bir nakit ödeme alma hakkı verilmesidir 
(Chorafas,  2008: 151). 

3. EGZOTĐK OPSĐYON KAVRAMINA GENEL B ĐR BAKI Ş  

Finansal enstrümanlar arasında sıklıkla kullanılan opsiyonlar; standart ve standart 
olmayan opsiyonlar olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Standart opsiyonlar (Vanilya 
Opsiyonlar- Plain Vanilla Options) genel anlamda bildiğimiz ve en çok kullanılan borsalarda 
işlem gören alım/satım opsiyonlarıdır (Uzunoğlu, 2003: 53).  

Standart olmayan opsiyonlar ise; bireysel yatırımcıların ihtiyaçları için opsiyonların 
daha esnek ve uygun duruma getiren özel koşulların bulunmasıdır (Uzunoğlu, 2003: 53). 
Getirilen bu özel ve ek koşullar nedeniyle standart olmayan opsiyonlar borsalarda işlem 
görememektedir. Ancak, kendi içlerinde standart hale gelen ve özel koşullara ihtiyaç duyan 
kişiler tarafından alım/satımı yapılabilen standart olmayan opsiyonlar da mevcuttur. Bu 
standart olmayan opsiyonlara ‘Egzotik Opsiyonlar’ da denmektedir (Frankau ve diğerleri, 
2008:27-28). 

Günümüzde çok fazla değişik tipte egzotik opsiyon bulunmakta ve her geçen gün 
bunlara yenileri eklenmektedir. Egzotik opsiyonlar kişisel yatırımcılara daha iyi hizmet 
verebilmek için özel koşullar eklenmiş standart olmayan ve genellikle tezgah üstü piyasalarda 
işlem gören opsiyonlardır  

Kavram olarak Egzotik sözcüğü yeni kullanılmaya başlasa da; standart olmayan ve özel 
koşullara sahip opsiyonların kullanımın geçmişi 1960’lı yıllara dayanmaktadır.  1967 yılından 
beri tezgah üstü piyasalarda Bariyer opsiyonlarının bir çeşidi olan ‘ Down and Out Call’ 
düzensiz bir şekilde zaman zaman kullanılmaya başlamıştır.  Giderek gelişen ve çeşitlenen 
bariyer opsiyonlarını tanımlamak için “Boutique Options” ve “Designer Options” gibi 
terimler kullanılmaktaydı. “Egzotik sözcüğü muhtemelen Kasım 1990’da Mark Rubinstein 
tarafından yazılan “Exotic Options” başlıklı monograf ile birlikte ortaya çıkmıştır” (Nelken, 
1995:4; Yumurtacı, 2012: 16).  
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Macotta Metals Corporation of New York isimli şirket 1982 yılında altın, gümüş ve 
platin üzerine lookback opsiyonu işlemi yapmaya başlamıştır. Standart opsiyonlara göre daha 
yüksek değere sahip lookback opsiyonlarda, alım opsiyonunda maksimum fiyat, satım 
opsiyonunda ise minimum fiyat uygulanmaktadır (Ayaz, 2011: 29).  

Yine aynı yıl Manufacturers Hanover Corporation adlı şirket, vadesi geldiğinde şirketin 
adi pay senetleri ile değiştirilecek bir değiştirilebilir tahvil çıkarmıştır. Değişim fiyatı, 55.55 $ 
veya tahvilin vadesinden önceki 30 günlük dönemde adi pay senetlerinin ortalama kapanış 
fiyatı daha düşükse bu fiyattan olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu teorik olarak, seçimlerden 
birinin tahvilin vadesinden önceki 30 günlük dönemdeki pay senedi fiyatı tarafından alınan 
yola bağımlı olan bir performans opsiyonudur (www.cboe.com/institutional/IndexFlex.aspx, 
14.11.2014).  

3.1. Egzotik Opsiyon Çeşitleri 

Egzotik opsiyonları tanımlarken bireysel müşteriler için oluşturulan ve özel koşullar 
taşıyan, karışık ve daha çok siparişe dayanan standart olmayan opsiyonlar olduğunu ifade 
etmiştik. Uygulamada herhangi bir opsiyon türünü, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve 
hatta hava durumu gibi ölçülebilen herhangi bir pazar faktörü üzerine yazmak mümkündür 
(Marrison, 2002: 67).  

Walmsley (1998:206) egzotik opsiyonları iki gruba ayırmaktadır: 

• Yoldan Bağımsız (Path-Independent Options) Opsiyonlar; opsiyonun süresi boyunca 
nasıl hareket ettiği önem taşımamaktadır. Yoldan bağımsız opsiyonları alt gruplara 
ayırmak mümkündür: 

� Bir opsiyonun ödeme, prim ödeme zamanı vb. standart şartlarını çeşitlendiren 
opsiyonlar. 

� Bileşik opsiyonlar (opsiyon üzerine yazılan opsiyonlar). 

� Multifaktöryel opsiyonlar (değeri birden fazla varlığa dayanan opsiyonlar). 

• Yola Bağımlı (Path-Dependent Options) Opsiyonlar; bu çeşit opsiyonların değeri 
sadece vade sonundaki piyasa koşullarından etkilenmemekte, opsiyonun süresi 
boyunca nasıl davrandığı üzerine şekillenmektedir. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan egzotik opsiyonların sayıları oldukça fazladır. 
Ancak; bu çalışmada egzotik opsiyonların en yaygın kullanılanları ele alınacaktır. 

3.1.1. Geçmişe Dönük Opsiyonlar (Look Back Options) 

Geçmişe dönük opsiyonlar, opsiyon sahibine elindeki finansal varlığı belirtilmiş bir 
zaman diliminde, en cazip fiyattan satma veya alma hakkı vermektedir. Belirtilmiş zaman 
dilimi olarak adlandırılan süre genellikle opsiyonun süresi (vadesi) olmaktadır. Geçmişe 
dönük opsiyonlar ilk kez uygulandığında, uygulama fiyatları o anki spot piyasa fiyatlarına eşit 
olmaktadır. Opsiyona konu olan varlığın fiyatı değiştikçe uygulama fiyatı oluşan en düşük 
veya en yüksek fiyata göre (alım veya satım opsiyonu olmasına göre) tekrar ayarlanmaktadır 
(Dingeç, 2013: 71-72).  

Uygulama fiyatı dönem boyunca sürekli olarak ulaşılan en cazip fiyata göre ayarlandığı 
için bu opsiyonlar, ayarlanan veya ayarlanmış opsiyonlar anlamına gelen “Reset Options” 
olarak da adlandırılmaktadır (Dingeç, 2013: 75). Geçmişe dönük opsiyonlar yapıları gereği 
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her zaman başa baş (at the money) veya karda (in the money) olarak sonuçlanmaktadır. 
Uygulama fiyatının vade sonuna kadar bilinememesi geleneksel opsiyonlarla geçmişe dönük 
olanlar arasındaki temel farklılığı oluşturmaktadır. Bu farklılığın opsiyon alıcısının avantajına 
olması, dolayısıyla geçmişe dönük opsiyonların primleri geleneksel opsiyonlardan daha 
yüksektir (Clark ve Ghosh, 2004:123).  

3.1.2. Asya Opsiyonları (Asian Options) 

Bir yola bağımlı opsiyon örneği olarak verilebilecek Asya Opsiyonları; ödemenin 
önceden belirlenmiş bir zaman diliminde, varlık fiyatlarının izlediği yola dayanmaktadır 
(Clewlow ve Strickland, 1997: 65). Asya opsiyonları, ortalama fiyata dayanmaktadır ve 
uygulamada iki kategoride sınıflandırılabilmektedir: Asya uygulama opsiyonları (Asian Strike 
Options) ve Asya vade sonu opsiyonları (Asian Expiration Options). Asya vade sonu 
opsiyonunun son değeri de tek bir sabit değer değildir. Asya vade sonu opsiyonlarında; 
belirtilmiş bir zaman sürecinde işlem gören varlığın ortalama fiyatı alınmaktadır. 
Uygulamada; opsiyon vadesinin bitiminden önceki son iki haftada gerçekleşen kapanış 
fiyatlarının ortalaması olarak hesaplanabilmektedir. Bir ortalama fiyat, varlığın kendi 
fiyatlarından daha az dalgalı olduğu için Asya opsiyonları benzer vanilya opsiyonlarından 
genellikle daha ucuzdur (Clark ve Ghosh, 2004:119). 

3.1.3. Bileşik Opsiyonlar (Compound Options) 

Opsiyon sahibine başka bir opsiyon sözleşmesini alma veya satma hakkı tanıyan 
opsiyonlar bileşik opsiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile dayanak varlığı 
başka bir opsiyon olan, opsiyon üzerine yazılan opsiyonlardır. Bu opsiyonlar geleneksel 
opsiyonlardan çok daha fazla kaldıraçlı pozisyonlar yaratmaktadır (Yumurtacı, 2012: 17).  

Bileşik opsiyonlar, dört farklı şekilde uygulanabilmektedir (http://www.finweb.com, 
17.11.2014);  

• Alım opsiyonu alma hakkı (Ca-call) 
• Alım opsiyonu satma hakkı (Pu-call) 
• Satım opsiyonu alma hakkı (Ca-put) 
• Satım opsiyonu satma hakkı (Pu-put) 

Bileşik opsiyonlara dayanak olan varlığın kendisi yine başka opsiyondur. Bu dayanak 
varlık genelde vanilya alım veya satım opsiyonu olmaktadır (Clewlow ve Strickland, 1997: 
19). Bileşik opsiyonlar bu dayanak varlık olan opsiyonu verilen bir tarihte (Avrupa tipi bileşik 
opsiyonlar için) sabit bir prim ödeyerek alma ya da satma hakkı vermektedir. Bileşik 
opsiyonlarda iki ayrı uygulama tarihi ve uygulama fiyatı bulunmaktadır. Đlk uygulama tarih ve 
fiyatı bileşik opsiyonun kendisi için; ikinci uygulama tarih ve fiyatı (opsiyon uygulandığı 
takdirde) ise dayanak varlık olan opsiyon içindir. Bileşik opsiyonlar, kısa dönemde 
gerçekleşen olayların uzun dönemli gereksinimleri etkilediği durumlarda yararlı 
olabilmektedir (Clark ve Ghosh, 2004: 125). 

3.1.4. Bariyer Opsiyonlar (Barrier Options) 

Bariyer opsiyonlar tek veya çift bariyerli olabilmektedir. Çift bariyerli opsiyonlar 
uygulama fiyatının her iki tarafı için de bir tetik fiyata sahiptir. Tek bariyerli opsiyonlar ise, 
uygulama fiyatının altında veya üstünde olmak üzere tek bir bariyere sahiptir. Bariyer 
opsiyonlar, dayanak varlık fiyatı önceden tanımlanmış değeri (bariyer) geçtiği zaman etkin 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

231 

olan veya etkinlikten çıkan opsiyonlardır (Dingeç, 2013: 71). Bariyer opsiyonların sekiz farklı 
çeşidi bulunmaktadır (http://www.finweb.com, 17.11.2014): 

• Up and in call - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin üzerine çıktığında etkin olan alım 
opsiyonu. 

• Up and out call - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin üzerine çıktığında etkinlikten 
çıkan alım opsiyonu. 

• Down and in call - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin altına düştüğünde etkin olan 
alım opsiyonu. 

• Down and out call - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin altına düştüğünde etkinlikten 
çıkan alım opsiyonu. 

• Up and in put - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin üzerine çıktığında etkin olan 
satım opsiyonu. 

• Up and out put - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin üzerine çıktığında etkinlikten 
çıkan satım opsiyonu. 

• Down and in put - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin altına düştüğünde etkin olan 
satım opsiyonu. 

• Down and out put - dayanak varlık fiyatı belli bir düzeyin altına düştüğünde etkinlikten 
çıkan satım opsiyonu. 

Bilinen bütün egzotik opsiyonlar içinde en eskisi Bariyer Opsiyonlarıdır. 1960’lı yılların 
sonlarından beri işlem görmektedir. Bariyer opsiyonlarının temel avantajı, bu tip opsiyonların 
vanilya opsiyonlarının daha ucuz alternatifleri olmasıdır (Đlhan ve Sircar, 2004: 2). Bu 
opsiyonların standart (vanilya) opsiyonlara göre ucuzluğu, varlık veya endeks fiyatlarının 
belirli bir hareket izleyeceğine inanan ve bu potansiyel hareketlere göre portföylerini hedge 
etmeyi veya spekülasyon yapmayı uman yatırımcılar tarafından sık kullanılmalarına neden 
olmaktadır (Theron, 2007:94). 

Bariyer opsiyonlarının değerleri sadece vade sonundaki dayanak varlık fiyata göre 
belirlenmemektedir. Dayanak varlık fiyatının vadeden önceki zaman diliminde izlediği yol da 
bu değeri etkilemektedir. Bu yüzden bariyer opsiyonlar yola bağımlı opsiyonların (path 
dependent options) arasında yer almaktadır (Dingeç, 2013: 71).  

Bariyer opsiyonları; “vanilya bariyer opsiyonlar” ve “egzotik bariyer opsiyonlar” olmak 
üzere iki ana gruba da ayrılabilmektedir. Vanilya bariyer opsiyonlar, tek dayanak varlıklı ve 
tek bariyerli opsiyonlardır. Aşağıdaki tabloda egzotik bariyer opsiyonlar olarak adlandırılan 
opsiyonlar yer almaktadır. 

Tablo 1: Egzotik Opsiyon Çeşitleri 

SINIFLANDIRMA 
KRĐTERĐ 

TÜRÜ TANIM 

OPSĐYON 
TĐPĐ 

Geri Ödemeli 
Bariyer Opsiyon 

Knock in opsiyonlarda, fiyat vade boyunca bariyeri 
aşamazsa opsiyon satıcı tarafından alıcıya para ödenir. 
Knock out opsiyonlarda, opsiyon etkin olmaktan çıkarsa 
opsiyon satıcısı tarafından alıcıya para ödenir. Đki türü 
vardır. Vade sonunda veya bariyer ilk aşıldığında ödenir 

Alternatif Bariyer 
Opsiyon 

Bariyeri üzerine oluşturulan dayanak varlıktan farklı bir 
varlığa dayalı bariyer opsiyonlardır. 

Dijital Bariyer 
Opsiyon 

Ulaşıldığı takdirde opsiyonun varlığını etkileyen bir 
bariyere sahip dijital opsiyondur (opsiyon vade sonunda 
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in-the-money olursa sabit bir miktar ödeyen opsiyondur). 

Gökkuşağı 
Bariyer Opsiyon 

Birden fazla dayanak varlığa dayanan bariyer opsiyondur. 
Örneğin, iki dayanak varlığa dayanan bir gökkuşağı 
bariyer opsiyonu, dayanak varlıklardan biri vade boyunca 
hiçbir zaman bariyere ulaşamasa bile etkin olacaktır. 

Paris Bariyer 
Opsiyon 

Ödemesi dayanak varlık fiyatın tarihine bağlı bariyer 
opsiyondur. Bu opsiyonlar, varlık fiyatı önceden 
belirlenmiş bir zaman boyunca kesintisiz olarak bir 
bariyerin altında veya üzerinde bulunursa etkin olan 
(knock in) veya etkinlikten çıkan (knock out) opsiyonlardır 

Step Opsiyon 
Bu opsiyonların ödemesi, dayanak varlığın fiyatının 
bariyerin üzerinde geçirdiği zamana orantılı olarak değer 
kaybetmektedir. 

Patlayan Opsiyon 

Vadenin başlangıcı ve sonu arasında belli bir fiyata 
ulaşıldığında belirli bir ödeme yapan opsiyondur. Bu 
opsiyon, vade sonunda patlayan opsiyondaki ödemeye eşit 
bir ödeme yapan bir geri ödemeli ters knock out opsiyona 
denktir 

Asya Bariyer 
Opsiyon 

Hareketli aritmetik veya geometrik ortalama üzerine 
yazılan opsiyonlardır. 

BARĐYER 
TĐPĐ 
 

Çift Bariyer 
Opsiyon 

Dayanak varlık fiyatlarındaki dalgalanma için kabul 
edilebilir bir aralığı belirleyen iki belirgin bariyere sahip 
opsiyondur. Yatırımcının ödeme alabilmesi için; fiyatın 
aralık sınırlarına ulaşması (knock in opsiyonlar için) veya 
aralık dışında kalması (knock out opsiyonlar için) 
gerekmektedir. Knock out opsiyonda bariyerlerden birine 
ulaşılırsa opsiyon değersiz hale gelecektir. Knock in 
opsiyonlarda bariyerlerden birine ulaşılırsa opsiyon hayata 
geçecektir. 

Yüzen Bariyer 
Opsiyon 

Bu opsiyonun bariyeri zamanla yükselebilir veya düşebilir. 
Bunun dışında farklı bazı belirleyici yollar izleyebilir. 

Gelecekte 
Başlayan Bariyer 
Opsiyon 

Sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra etkin olmayan, 
gelecekte bir zamanda aktif hale gelecek bariyere sahip 
opsiyonlardır. 

Erken Sonlanan 
Bariyer Opsiyon 

Vade sonundan önce duran bariyere sahip opsiyonlardır. 

Pencere Bariyer 
Opsiyon 

Bu tür opsiyonlar, opsiyonun süresi boyunca bir veya daha 
fazla zaman periyodu içinde aktif hale gelen opsiyonlardır. 

UYGULAMA 
ŞEKL Đ 

Avrupa Bariyer 
Opsiyon 

Sadece vade sonunda uygulamaya sokulabilen 
opsiyonlardır. 

Amerikan Bariyer 
Opsiyon 

Vade boyunca herhangi bir zamanda uygulamaya 
sokulabilen opsiyonlardır. 

Kaynak: Dolgova, 2006: 40. 

3.1.5. Đkili Opsiyonlar (Binary Options) 

Egzotik opsiyonların en basit türünü oluşturan ve dijital opsiyonlar olarak da 
adlandırılan opsiyon çeşididir. Bu opsiyonlar, opsiyonun vade sonunda in-the-money olması 
durumunda sabit bir ödeme yapmaktadır. Đkili opsiyonlar, tamamıyla sınırlandırılmış olsa da 
potansiyel olarak etkilibir kısa vadeli getiri sunmakta ve bu yönüyle de kısa vadeli işlemler 
için ideal bir tercih olarak göze çarpmaktadır. Fiyatların yükseleceği veya düşeceği üzerine 
bahis yapan bir spekülatör standart vanilya opsiyonlarındaki alternatiflerine göre daha ucuz 
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olan bu opsiyonları kullanabilmektedir (Theron, 2007:171).  Đkili opsiyonlar, “hep ya da hiç” 
(all or nothing) veya “tek dokunuş” (one touch) olmak üzere iki temel türde oluşmaktadır. 
“Hep ya da hiç opsiyonlar”, opsiyon sadece vade sonunda in-the-money olursa ödeme 
yapmaktadır. “Tek dokunuş opsiyonları” ise, opsiyonun süresi boyunca herhangi bir zamanda 
dayanak varlık fiyatı uygulama fiyatını geçerse ödeme yapmaktadır (Walmsley, 1998: 208). 

3.1.6. Bermuda Opsiyonlar (Bermudan Options) 

Amerikan ve Avrupa tipi opsiyonlar arası melez bir opsiyon türüdür. Bu opsiyonlar, 
sadece belirli tarihlerde – örneğin her ayın on beşinci günü- olmak koşuluyla vade sonundan 
önce işleme konabilmektedir (http://www.finweb.com, 17.11.2014). 

3.1.7. Seçici (Tercihli) Opsiyonlar (Chooser Options) 

Sahibine opsiyonun önceden belirlenen gelecek bir tarihte, önceden belirlenmiş 
uygulama fiyatlı ve vadeli alım veya satım opsiyonu olmasını seçme hakkı tanıyan opsiyon 
türüdür. Bu opsiyonlar, yatırımcıların piyasanın hareket yönü hakkındaki bilgilerin gelecekte 
mümkün olacağına inandığı durumlarda uygun olmaktadır (Yumurtacı, 2012: 16). 

Örnek vermek gerekirse; Mart 2014 içinde bir seçim yapılacaktır ve bu seçimin 
piyasaları nasıl etkileyeceği belli değildir. Bu yüzden yatırımcı Kasım 2013 tarihinde bir yıl 
vadeli endeks opsiyonları üzerine 4 ay seçim süreli bir “başa baş seçici opsiyon” (at-
themoney chooser option) satın almıştır. Dört ay sonra seçim sonuçları açıklandığında endeks 
yükselmiş ve alım opsiyonu satın almak daha mantıklı duruma gelmiştir (Clewlow ve 
Stricland, 1997: 50-52). Örnek olarak verdiğimiz seçici opsiyon, seçilecek alım ve satım 
opsiyonlarının uygulama fiyatı ve vadesi aynı olan basit seçici opsiyondur. Karışık bir seçici 
opsiyonda alım ve satım opsiyonları farklı uygulama fiyatı ve vadelere sahiptir.  

Esnek seçim tanıma özelliği nedeniyle seçici opsiyonlar standart vanilya 
opsiyonlarından genel olarak daha pahalı opsiyonlardır (http://www.finweb.com, 17.11.2014). 

3.1.8. Gökkuşağı Opsiyonları (Rainbow Options) 

Adından da anlaşılacağı üzere bu opsiyonun özelliği birden fazla dayanak varlığı ihtiva 
etmesidir. Bir gökkuşağı opsiyonunun değeri iki veya daha fazla dayanak varlığın 
performansı tarafından belirlenmektedir. “x” sayıdaki varlığa dayanan böyle bir opsiyon “x” 
renkli gökkuşağı opsiyonuna atıfta bulunmaktadır. Örneğin dört varlığa dayanan bir opsiyon 
dört renkli gökkuşağı opsiyonu olarak isimlendirilecektir (Smithson, 1998:279). 

Leoni ve Schoutens (2007), gökkuşağı opsiyonlarının standart şekillerini şu şekilde 
sınıflandırmaktadır: 

• Maksimum Opsiyon, farklı uygulama fiyatlı ve dayanak varlıklı olan veya bazıları 
alım bazıları satım opsiyonu olan, ancak genellikle aynı vadeye sahip olan vanilya 
opsiyonlardan oluşmaktadır. Bunlardan sadece biri uygulamaya konabilmekte ve vade 
sonunda opsiyon sahibinin avantajına olan seçilmektedir.  

• Minimum Opsiyon , maksimum opsiyon gibi vanilya opsiyonlardan oluşmaktadır. Yine 
opsiyonlardan sadece biri kullanılmakta, ancak opsiyon yazıcısının avantajına olan 
seçilmektedir.  

• Daha Đyisi Opsiyonu, uzun forward sözleşmelerinden oluşmaktadır. Sözleşmelerin 
hepsi opsiyonun vade sonunda sona ermekte ancak farklı dayanak varlıklara sahip 
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olmaktadır. Vade sonunda sadece biri kullanılmakta ve opsiyon alıcısının avantajına 
olan seçilmektedir.  

• Daha Kötüsü Opsiyonu, uzun forward sözleşmelerinden oluşmaktadır. Sözleşmelerin 
hepsi opsiyonun vade sonunda sona ermekte ancak farklı dayanak varlıklara sahip 
olmaktadır. Vade sonunda sadece biri kullanılmakta ve opsiyon satıcısının avantajına 
olan seçilmektedir.   

• Đki Varlık Korelasyonlu Opsiyon , iki dayanak varlığa bağlıdır. Đkinci dayanak varlık 
belli bir uygulama fiyatı altında veya üstünde (vade sonunda) gerçekleşirse etkin 
duruma gelecek olan ve ilk varlığa dayanan bir vanilya opsiyondur. 

3.1.9. Sepet Opsiyonlar (Basket Options) 

Ödemesi bir temel varlıklar portföyüne veya sepetine bağlı olan opsiyon türüne sepet 
opsiyonlar denmektedir. Sepetteki varlıklar herhangi bir şekilde ağırlıklandırılabilmektedir. 
Bu opsiyonlar standart opsiyonların bütün özelliklerini taşımaktadır. Ancak uygulama fiyatı, 
sepetteki varlıkların ağırlıklı değerlerine dayanmakta ve opsiyon alıcısının baz varlığının 
biriminde hesaplanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir sepet opsiyon ödemeyi tekil varlıklara 
dayandırarak değil, bu finansal varlıkların oluşturduğu sepetin bir araya getirilmiş değerini 
baz alarak yapmaktadır. Sepet opsiyonlar daha çok döviz kurları için kullanılmaktadır. 
Böylelikle, döviz opsiyonlarını tek olarak almaktan daha az maliyetli olabilmektedir. Sepeti 
oluşturan çeşitli dövizler arasındaki düşük korelasyon maliyeti düşürebilmektedir (Smithson, 
1998: 282).  

3.1.10. Mandal Opsiyonlar (Cliquet/Ratchet Options) 

Mandal opsiyonlar, uygulama fiyatının belli dönemlerde (genellikle yıllık) varlığın cari 
fiyatına göre tekrar belirlenmesine izin vermektedir. Bu opsiyonlar dönemsel olarak 
çalışmakta ve uygulama fiyatları dönem sonundaki spot fiyatlar olmaktadır. Bu yüzden bu 
opsiyon türleri, toplam primleri önceden belirlenmiş bir at-the-money opsiyon dizisi olarak 
işlemektedir (Walmsley, 1998: 227) 

4. SONUÇ 

Sermaye piyasası yatırım araçları arasında yer alan opsiyonlar ya da günümüzde 
kullanılan adıyla opsiyon sözleşmeleri bilindiği üzere; opsiyonu alan tarafa ödediği prim 
karşılığında belirli bir vadede, daha önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden, miktar ve 
nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal enstrümanı, sermaye piyasası aracını veya dövizi 
alma ya da satma yükümlülüğü veren, satan tarafı ise zorunlu kılan sözleşmelerdir.  
Yatırımcılar açısından farklı bir finansal enstrüman olan opsiyonlar, standart ve standart 
olmayan (egzotik) opsiyonlar olarak farklı sınıflandırılmaktadır.  

Egzotik opsiyonlar kişiye özel koşullar sağlayabilmesi nedeniyle, yatırımcılar açısından 
tercih edilen ve pek çok konuda sayıca fazla alternatif sunabilen opsiyonlar olarak günümüzde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Alternatif yatırım araçları (döviz, borsa, mevduat, vb.), 
ekonomik ve siyasal krizler ile uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalarda, 
yatırımcıyı korunmasız bırakmaktadır. Oysa başta türev ürünler olmak üzere egzotik 
opsiyonlar, gelecekteki belirsizliklere karşı yatırımcıyı korumakta ve sözleşme imzalanması 
anında nakit akışını belirlemektedir. Dolayısı ile kriz ve belirsizlik dönemlerinde yatırımcı 
açısından risk daha düşük düzeyde olacaktır. Türkiye gibi siyasal, ekonomik ve uluslararası 
krizlere açık ve gelişmekte olan ülkelerde, yatırımcıyı risklere karşı koruması ve getirisinin 
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belirgin olması açısından egzotik opsiyonlar güvenilir yatırım araçları olarak 
değerlendirilmelidir. Buna karşın opsiyon sözleşmelerinin uzman kişiler tarafından 
yapılmaması ve spekülatif amaçlı kullanımı, kriz dönemlerinde krizin etkilerini 
derinleştirerek, yatırımcısına büyük kayıplar da yaşatabilmektedir. Bu nedenle bu tür 
sözleşmelerin, uzman ve yetkin kuruluşlar ile birlikte düzenlenmesi risk faktörlerini ortadan 
kaldıracaktır. 

Egzotik opsiyonları standart opsiyonlardan üstün kılan en önemli özellikleri, istenilen 
her ürün veya duruma yönelik sözleşme yapılabilmesidir. Dolayısı ile yatırımcıyı belirli bir 
kalıba sokmak veya finansal enstrümana yönlendirmekten ziyade, gelecekte gerçekleşmesi 
muhtemel her durum veya olaya karşı pozisyon almasına olanak sağlamaktadır. Ancak, doğru 
hesaplanmamış bir süreç veya öngörülemeyen durumlar, egzotik opsiyonların en büyük 
riskini oluşturmaktadır. Dolayısı ile egzotik opsiyonlar, doğru analiz ve öngörü ile yüksek 
kazanç sağlayabileceği gibi, aksi durumda yatırımcısının ciddi boyutlarda kaybetmesine 
neden olacaktır.  

Sonuç olarak, günümüz sermaye piyasalarında yatırımcılara çeşitli alanlarda özel 
koşullar ile yatırım olanağı tanıyan egzotik opsiyonlar, giderek gelişmekte ve sermaye 
piyasalarında önemli bir yer ve hacme sahip olmaktadır. Yatırımcıların her türlü beklenti ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından esneklik ve getiriye sahip egzotik opsiyonlar her 
geçen gün çeşitlenmekte ve gelişmektedir. 
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KONAKLAMA ĐŞ LETMELER ĐNDE SPA & WELLNESS HĐZMETLER ĐNDE 
ÇALI ŞAN ĐŞGÖRENLERĐN PROFĐLĐ: ANTALYA’DAK Đ BEŞ YILDIZLI OTEL 

ĐŞLETMELER ĐNDE BĐR ARAŞTIRMA ∗∗∗∗ 

Barış ERDEM1  Bilgehan GÜLCAN2   Suiunbek CHYKYNOV3 
 
Öz 

Türk turizminde son yıllarda adı sıkça geçen ve genel olarak turizmin ve özellikle de konaklama tesislerinin 
ürününü zenginleştiren “spa ve wellness” uygulamaları, hem sağlık turizmi hem de konaklama işletmeciliği 
başlıklarında araştırmacıların ilgi odağı durumuna gelmiştir. Türk turizminde yeni bir hizmet türü olmasına 
rağmen, sayısının kısa sürede hızla artması, henüz çözüme kavuşamamış sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Temel olarak bu sorunlar, yönetim, yasal mevzuat, pazarlama ve bunlar içinde daha fazla öne çıkan insan 
kaynakları başlıklarında gruplanabilir. Đnsan kaynakları başlığında özellikle nitelikli işgören bulma zorluğu ve bu 
zorluğu aşmak için uygulanan yöntemler sektörde oldukça yoğun tartışılmaktadır.  

Bu araştırmada, konaklama işletmelerinde spa ve wellness hizmetlerindeki insan kaynaklarına odaklanılmış ve 
bu hizmet birimlerindeki insan kaynaklarının profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 
Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinin spa ve wellness birimlerinde çalışan 141 
işgörenden anket yolu ile elde edilmiştir. Bulgulara göre; çalışan personelin ağırlıklı olarak lisans ve lise mezunu 
olduğu, yaklaşık üçte birinin herhangi bir seviyede örgün turizm eğitimi almadığı, yaklaşık her iki işgörenden 
birinin faaliyet alanına ilişkin olarak işletme dışı eğitim aldığı ve önemli bir bölümünün 35 yaş ve altında olduğu 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların genel olarak spa ve wellness biriminde çalışmaktan memnun 
oldukları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sağlık Turizmi, Konaklama Đşletmeleri, Spa ve Wellness, Đşgörenler. 

THE PROFILE OF EMPLOYEES WORKING IN SPA & WELLNESS SERVICES AT 
ACCOMODATION ENTERPRISES: A STUDY IN FIVE STAR HOTELS IN 

ANTALYA 

Abstract 

The spa and wellness practices, which are often mentioned in Turkish tourism in recent years and enrich the 
product of tourism in general and particularly of accomodation facilities, has become the center of attraction for 
researchers under both health tourism and accomodation industry topics. Although it is a new type of service in 
Turkish tourism, its rapid increase in number in a short time has also brought unsolved problems so far. 
Basically, these problems can be grouped under the topics of management, legal legislation, marketing and 
human resources, that is more prominent than the other ones. Under human resources topic, particularly the 
difficulty of finding qualified employees and methods to overcome that difficulty are quite much discussed in the 
sector.  

This study focuses on human resources in spa and wellness services at accomodation enterprises and aimed to 
find out the profile of human resources in these service units. Data of the study were obtained by questionnaire 
method from 141 employees working at spa and wellness units of five star accomodation facilities in Antalya. 
According to the findings, it was identified that the working staff were predominantly bachelors and high school 
graduates, approximately one third of them did not have formal tourism education in any level, approximately 
one of two employees received an external training related to their field of activity, an important part of them 
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were at or below 35 age.  However, it was detected that the participants were generally pleased to work at spa 
and wellness unit.  

Keywords: Tourism, Medical Tourism, Hotel Businesses, Spa & Wellness, Employees. 

 

1. GĐRĐŞ 

Dünya turizm hareketleri her geçen yıl büyümeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) verilerine göre uluslararası turist varışları 2013 yılında 
% 5 oranında büyüyerek 1 milyar 87 milyon kişiye ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, uluslararası 
turist varışları bir önceki yıla göre 52 milyon artış göstermiştir. Büyüme oranları Asya – 
Pasifik ve Afrika’da % 6, Avrupa’da % 5 ve Amerika’da % 4 olarak gerçekleşirken; Orta 
Doğu bölgesinde herhangi bir artış yaşanmamıştır. Avrupa bölgesi 2013 yılında 29 milyon 
artışla 563 milyon turist sayısına ulaşmış ve böylece dünya turizmindeki liderliğini 
sürdürmüştür. Avrupa bölgesini 248 milyon turist ile Asya – Pasifik, 169 milyon turist ile 
Amerika, 56 milyon turist ile Afrika ve 52 milyon turist ile Orta Doğu bölgeleri izlemektedir 
(UNWTO World Tourism Barometer, 2014). UNWTO’nun 2013 yılı için yayımladığı verilerde 
2012 yılında 1 trilyon 78 milyar dolar olan uluslararası turizm gelirlerinin 2013 yılında 1 
trilyon 159 milyar dolara ulaştığı belirtilmektedir (UNWTO Tourism Highligts, 2014). 

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısının ise 2013 yılında yaklaşık % 10 artarak 35 
milyon kişiye ulaştığı ifade edilmektedir. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının 
ziyaretleri de eklendiğinde 2013 yılında toplam ziyaretçi sayısının 39 milyona ulaştığı 
belirtilmektedir (Türkiye Otelciler Federasyonu Turizm Raporu, 2013: 4). Türkiye Đstatistik 
Kurumu’nun (TÜĐK) verilerine göre, 2013 yılında elde edilen turizm geliri yaklaşık 32 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir (http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 12.05.2014). 
Türkiye’ye yönelik turizm talebi yıllar bazında büyük bir gelişme kaydetmiştir. UNWTO’nun 
son verilerine göre, Türkiye dünyanın en çok turist çeken altıncı ülkesi konumundadır 
(UNWTO Tourism Highligts, 2014: 6). Türkiye aynı zamanda Fransa, Đspanya ve Đtalya’dan 
sonra Avrupa’nın en çok turist çeken dördüncü destinasyonudur. Ne var ki UNWTO’nun son 
verilerinde, Türkiye dünyanın en çok turizm geliri elde ilk 10 ülkesi arasında yer 
almamaktadır. Buradan, Türkiye’nin en azından gelir açısından potansiyelini uluslararası 
turizmde yeterince kullanamadığı söylenebilir. Her ne kadar Türkiye’ye gelen turist sayısı her 
yıl düzenli olarak artsa da, örneğin Türkiye’den daha az turist çeken Tayland, Almanya ve 
Đngiltere gibi ülkelerin Türkiye’den daha fazla turizm geliri elde ettiklerine tanık olunmaktadır 
(UNWTO Tourism Highligts, 2014: 6). Yani turist sayısındaki artış, aynı oranda gelire 
dönüşememektedir. Şüphesiz Türkiye’de turizm ile ilgili tüm kesimler bunun farkında olup, 
turizm gelirlerinin artırılması için çeşitli çözüm arayışları içindedir. Turizmde birçok ülkenin 
yaşadığı ortak sorunlardan biri olan mevsimlik yoğunlaşma Türkiye’nin uzun yıllardan beri 
çözüm aradığı bir konudur. Turizmi tüm yıla yaymak için çeşitli alternatifler denenmekte, 
ancak bunların bazıları doğru planlama ilkelerinin yokluğunda sonuçsuz kalmaktadır. Tüm 
bunlara rağmen Türkiye, bazı alternatif turizm türleri ile turizmde bu hızlı büyümesine ivme 
kazandırma eğilimindedir. Bunlardan biri de sağlık turizmidir.  

Sağlık, insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve temel ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika 
belirleyip vatandaşının sağlık ihtiyacını karşılar. Öte yandan sağlık ve turizm ilişkisi pozitif ve 
negatif yönleri ile ortaya çıkar. Pozitif yönü ile bu ilişki turistlerin sağlık amaçlı seyahat 
etmeleri ve tedavileri ile ilgilidir. Olayın negatif yönü ise turist sağlığı bakımından ortaya 
çıkan ilişkilerdir ki, bu durum turizme çok önemli zararlar verebilmektedir. Turist sağlığı 
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konusunda en önemli örnek 2002 yılında Uzakdoğu ülkelerinde yaşanan SARS hastalığı 
vakasıdır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) tahminlerine göre bu hastalık Çin, 
Hong Kong, Vietnam ve Singapur gibi ülkelerde 20 milyar dolarlık gelir kaybına ve 3 milyon 
endüstri çalışanının işini kaybetmesine yol açmıştır (Özsarı ve Karatana, 2013: 137; 
http://www.ozelhastaneler.org.tr, 15.11.2014). Yine yakın geçmişteki Kuş Gribi salgını Asya ve 
Pasifik bölgesinde önemli talep düşüşüne neden olmuştur. Benzer şekilde yakın zamanda 
öncelikle Meksika’da ortaya çıkan ve daha sonra Kuzey Amerika ve Avrupa’da da görülmeye 
başlayan Domuz Gribi, uluslararası turizm için önemli bir tehlike oluşturmuştur 
(http://www.ozelhastaneler.org.tr, 15.11.2014). Bu konudaki en güncel olay ise Batı Afrika 
ülkelerinde halen yaşanmakta olan Ebola Salgınıdır. Bu veriler sağlık – turizm ilişkisinin ne 
kadar hassas olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada esas üzerinde durulan konu ise, sağlık ve turizm arasındaki pozitif yönlü 
ilişkidir. Bu bağlamda Dünya Ticaret Örgütü tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda 
sağlık turizminin 100 milyar dolarlık bir pazar payına sahip olduğundan bahsedilmektedir. Bu 
pazardan genelde Uzakdoğu ülkeleri daha fazla pay almaktadır. Örneğin Tayland, sadece 
sağlık turizmi amacıyla yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlamaktadır. Malezya’yı ise yalnızca 
Güneydoğu Asya ülkelerinden sağlık amaçlı 350 bin turist ziyaret etmektedir. Bununla 
birlikte her yıl 800 bine yakın Amerikalının medikal turizm amacıyla ülke dışına seyahat 
ettikleri ifade edilmektedir (Daşdan, 2014: 144). 2017 yılına kadar sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nden 23 milyon potansiyel hastanın 79,5 milyar dolarlık bir harcama yaparak 
denizaşırı ülkelere gideceği tahmin edilmektedir (Zengingönül vd., 2012: 9). T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre ise, Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı 270 bin 
dolayındadır. Yine 2012 yılı verilerine göre Türkiye küresel sağlık turizminden en çok gelir 
elde eden ülkeler arasında 12. sırada yer almaktadır (Daşdan, 2014: 144-145). Dünyada sağlık 
turizmi pazarının giderek büyümesi, ülkeleri bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına 
farklı politikalar uygulamaya itmektedir. Örneğin Filipinler, medikal turizme olan ilgisini yeni 
bir havalimanı yaparak ve tüm dünyadaki hastaların bir şekilde Đngilizce konuşan Filipinli 
doktorlara aşina olduklarını vurgulayarak göstermiştir. Dubai ise, Orta Doğu turistlerinin 
Asya’ya gitmelerini engellemek için yeni bir Sağlık Kenti kurmuştur (Zengingönül vd., 2012: 
9). 

Sağlık turizmine ilişkin olarak sözü edilen uygulamaların ve rakamların incelenmesi farklı bir 
araştırmanın konusu olmaya değerdir. Bu araştırmada ise, sağlık turizminin bir türü olarak 
konaklama işletmelerinde spa ve wellness hizmetlerinde çalışan işgörenlerin profilleri ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın yanıt aradığı sorular şu şekilde 
belirlenmiştir: 

• Spa ve wellness bölümünde çalışan işgörenlerin demografik durumları nedir? 
• Bu işgörenler turizm eğitimi almışlar mıdır? 
• Bu işgörenler spa ve wellness ile ilgili olarak herhangi bir eğitim almışlar mıdır?  
• Bu işgörenler spa ve wellness bölümünde bir deneyim sahibi midir?  
• Bu işgörenlerin konuşabildiği yabancı diller nelerdir? 
• Bu işgörenlerin meslekten memnuniyet düzeyleri ve geleceğe ilişkin düşünceleri 

nedir? 

Araştırmadan elde edilen bulguların ilgili paydaşlara faydalı olması umulmaktadır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Sağlık Turizmi Tanımı 

Turizm olgusu ile ilgili olarak yapılan çok sayıda tanımda, bir seyahatin turizm olarak 
nitelendirilebilmesi için turistin devamlı biçimde ikamet ettiği yerden geçici bir süre 
ayrılması, gittiği yerdeki turizm işletmelerinin ürün ve hizmetlerini talep ederek ekonomik bir 
katkı sağlaması ve gidilen yerdeki insanların ilişkilerinin oluşturduğu ‘olaylar’ öne 
çıkmaktadır. Bu kriterler dikkate alındığında, devamlı oturduğu yerin dışındaki bir şehir veya 
ülkedeki hastanelerin birinde yatarak tedavi gören bir hastanın konaklamasının turizm 
olayından sayılıp sayılamayacağı sorusu akla gelmektedir. Toskay, 1983 yılında yazdığı 
eserde bu duruma çok güzel temas etmektedir (Toskay, 1983): “Günümüzde sağlık turizmi, 
turizm olayı içinde önemli bir unsur haline gelmiştir. Ancak devamlı oturduğu yerin dışındaki 
bir yerdeki hastanede belli bir süre yatarak tedavi gören bir hastanın konaklamasını turizm 
olayı olarak nitelendirmek son derece güçtür. Çünkü talep edilen ve yararlanılan mallar ve 
hizmetlerin turizm kesimi ile pek ilgisi yoktur. Fakat bir termal turizm işletmesinde 
gerçekleşen konaklamada hem sağlık hem de dinlenme ve yer değiştirme ihtiyaçlarının 
tatmini söz konusudur. Burada meseleye amaç ve neden yönünden değil, olayın cereyanı ve 
görünümü açısından yaklaşılması çözüm bulunmasını kolaylaştırabilir. Konaklama sırasında 
genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin talep edilip edilmediği ölçü olarak 
alınabilir. Kaplıcadaki otelde kalan ve oradaki diğer turizm işletmelerinin mal ve hizmetlerini 
de tüketen kişinin konaklaması turizm olayına dâhil edilebilecektir. Söz konusu kritere göre, 
hastanede yatarak tedavi gören kişinin konaklaması turizm olayının dışındadır. Ancak bu 
kriter, çok kesin ve bütün tereddütlü durumlarda problemleri çözümleyici nitelik 
taşımamaktadır”. 

Yazarın yaklaşık 30 yıl önce ele aldığı bu konu halen geçerliliğini koruyor olabilir. 
Günümüzde özellikle medikal turizm boyutuyla yapılan seyahatlerde durum daha karmaşıktır. 
Bazı büyük şehirlerdeki özel ve kamu hastanelerinin sırf sahip oldukları yeterli fiziki alt yapı, 
insan kalitesi, fiyat avantajı vb. nedenlerle ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde meydana 
gelen olay turizm tanımının yukarıda açıklanan tüm kriterlerine uymamaktadır. Bu durumda 
medikal amaçlı gelen ziyaretçilerin, seyahatleri esnasında durağan olup olmadıklarına bakmak 
gerekmektedir. Bir başka deyişle, tedavi amacıyla gelen ziyaretçiler bu esnada bazı kültürel 
yerleri ziyaret ediyor, bazı yerel topluluklarla bir araya geliyor ve bu mekânlarda da para 
harcıyor olabilirler. Dolayısıyla sağlık turizmi konusundaki kavram kargaşası kanımızca halen 
güncelliğini korumaktadır. Ancak sağlık turizminin diğer boyutları olan ve çalışmamızın da 
ana konusunu teşkil eden kaplıca ve spa & wellness hizmetlerinden yararlanma amacıyla 
yapılan seyahatlerin tamamen turizm olayı içerisinde değerlendirildiği söylenebilir.  

Bu bağlamda sağlık turizmi konusunda yapılan tanımlardan bazılarını şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin tanımına göre sağlık turizmi 
(http://www.saglikturizmi.org.tr/tr/saglik-turizmi-nedir, 16.11.2014); “insanların sinirsel ve 
bedensel yorgunluklarını gidermek ve çeşitli rahatsızlıklarına fayda bulmak amacıyla 
katıldıkları turizm hareketleridir”. Ross (2001’den aktaran Gülmez, 2012: 25) ise sağlık 
turizmini; “kendi yaşadığı yerden başka yerlere sağlık amacı ile seyahat eden insanların 
oluşturduğu turizm çeşidi” olarak betimlemektedir. Son olarak Boz’un (2004’ten aktaran 
Gülmez, 2012: 24) tanımına bakıldığında ise sağlık turizmi; “sağlığı koruma, iyileşme 
amaçlarıyla belirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara 
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dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence 
gereksinimlerini karşılaması sonucu ortaya çıkan hareketlerdir”. Görüldüğü gibi sağlık 
turizmine ilişkin tanımlarda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tanımların bir kısmı 
tamamen tedavi amaçlı ziyaretlere; bir kısmı ise tedavi beklentisi yanında doğal güzellikleri 
görme, eğlence ve dinlenme dürtülerine vurgu yapmaktadır. Kanımızca sağlık turizmi ile ilgili 
olarak şu şekilde bir tanım geliştirilmesi faydalı olabilir: “ Sağlık turizmi, çeşitli 
rahatsızlıklarına çözüm bulmak amacıyla devamlı yaşadığı yerden başka bir yeri geçici bir 
süre için ziyaret eden, gittiği yerde konaklama işletmelerinde veya konaklama işletmelerine 
benzer hizmetler sunan işletmelerde geceleyen, bu esnada eğer mümkünse dışarıdaki turizm 
işletmelerinin de ürün ve hizmetlerini tüketen ve söz konusu ziyaret esnasında çeşitli 
insanlarla ilişkiler kuran kişilerin meydana getirdiği olaylar ve ilişkiler bütünüdür”. 

2.2. Sağlık Turizmi Türleri 

Đlgili yazında sağlık turizminin genellikle üç türe ayrıldığından bahsedilmektedir. Bunlar; 
medikal turizm, yaşlı bakımını içeren ileri yaş turizmi ve spa & wellness turizmidir (Gülmez, 
2012: 30-38; Zengingönül vd., 2012: 10; Daşdan, 2014: 146; 
http://saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-71809/h/2010-yili-faaliyet-raporu.pdf, 16.11.2014). 

Medikal turizm, tıp turizmi olarak da adlandırılmakta ve bireylerin hastane ortamlarında 
gerçekleştirilen bazı sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını içeren tedavi amaçlı ziyaretleri 
kapsamaktadır. Bu tedavi hizmetlerine örnek olarak; plastik – estetik cerrahi ameliyatları, göz 
kusuru düzeltme operasyonları, diş tedavileri, kalp operasyonları ve tüp bebek uygulamaları 
verilebilir. 

Đleri yaş turizmi, özellikle 65 yaş ve üzeri insanların bakım gerektiren tedavilerini kapsayan 
bir sağlık turizmi çeşididir. Dünya genelinde sağlık olanaklarının gelişmesi ile birlikte 
insanların ortalama yaşam ömrünün uzaması ve özellikle Avrupa’da doğurganlığın genel 
olarak düşmesine bağlı olarak nüfusun giderek yaşlanması, ileri yaş turizminin cazip bir 
turizm türü haline gelmesini sağlamıştır.  Birleşmiş Milletler’in ileriye dönük yaptığı 
tahminlerde, 2050 yılında 60 yaş ve üzeri nüfusun 2 milyar dolayında olacağı 
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla zaman içinde ileri yaş grubuna yönelik gezi turlarının ve 
özellikle klinik otellerde verilen rehabilitasyon hizmetlerinin artacağı öngörülmektedir 
Zengingönül vd., 2012: 13-14). 

Sağlık turizminin diğer bir çeşidi olan spa & wellness hizmetleri de günümüzde oldukça 
yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Bu uygulamalar, su ve çeşitli aromatik kürler 
kullanılarak vücudun dinlendirilmesi, ağrı ve acıların azaltılması amacıyla profesyonel 
ekiplerce uygulanan tedavi yöntemlerini içermektedir. 

Wellness hizmetlerinin insanlar, şirketler ve hükümetler için önemi şu başlıklar altında 
vurgulanmaktadır (Turizm & Yatırım Dergisi, 2013: 9): 

• Dünya çapında obezitenin 1980’lerden itibaren yaklaşık iki katına ulaşması; 

• Dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık % 10’unun diyabet hastası olması; 

• Ölümlerin % 60’ının kronik hastalıklar nedeniyle gerçekleşmesi; 

• Küresel iş nüfusunun yarısından fazlasında iş yerindeki stres durumunun önemli 
ölçüde artması; 
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• 2020 yılına kadar Ekonomik Kalkınma ve Đşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin sağlık 
harcamalarının 10 trilyon dolara çıkacak olması ve 

• Dünya genelinde 60 yaş üstü nüfusun giderek yaşlanması. 

2.3. Turizmde Spa & Wellness Hizmetleri 

Spa & wellness turizmi günümüzde sağlık turizminin en hızlı büyüyen alt sektörlerinden 
biridir (Mak vd., 2009: 185). Benzer şekilde Langviniene ve Sekliuckiene (2009: 73), spa & 
wellness hizmetlerinin tüm eğlence sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini 
belirtmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde PKF Danışmanlık Şirketi’nin ‘Otel Spa 
Endüstrisinde Trendler’ konulu çalışmasında da, 2011 yılından bu yana spa gelirlerinin 
yiyecek-içecek, perakende, telekomünikasyon, film kiralama ve çamaşırhane/kuru temizleme 
gelirlerinden daha büyük bir hızda artış gösterdiğine vurgu yapılmaktadır (Spa Opportunities, 
2014: 20). Global SPA & Wellness Summit – SRI International tarafından hazırlanan bir 
raporda ise dünya wellness pazarının 439 milyar dolar olduğundan bahsedilmektedir. Raporda 
wellness turizmi pazarından sadece wellness hizmeti alan kesimlerin yaptığı harcamaların 
temel alınarak bir ölçümleme yapıldığı; bu kapsamda bir ülkeye gelen tüm wellness 
turistlerinin gecelemelerinden sağlanan kazançlar ile bir ülkede yaşayan insanların kendi 
ülkelerinde wellness turizmi amacıyla gecelemesiyle oluşan yurt içi wellness turizmi 
harcamalarının ele alındığı belirtilmektedir. Yine aynı raporda wellness endüstrisinden en 
büyük payı konaklama tesislerinin aldığı ifade edilmektedir (Turizm & Yatırım Dergisi, 2013: 
6 – 7). 

Spa kelimesi Latince bir sözcük dizisi olan Salus Per Aqua kavramının baş harflerinden 
türemiş olup, ‘su ile gelen sağlık’ anlamına gelmektedir (Frost, 2004: 85; Langviniene ve 
Sekliuckiene, 2009: 73). Bununla birlikte, spa kavramının ismini cilt sorunlarını tedavi edici 
güce sahip olan birçok doğal kaynağın bulunduğu Belçika’nın Walloon ve Liege’de bulunan 
küçük bir kasabadan aldığına inanılmaktadır (Mak vd., 2009: 185).  

Spa; suyun sıcak, soğuk ve farklı biçimlerdeki akıtma, damlama, duşlama, püskürtme gibi 
uygulamaları ile kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici terapi 
anlamına gelmektedir. Ancak spa günümüzde yalnızca su terapilerini değil; çeşitli masaj ve 
aroma terapileri, güzellik ve bakım hizmetleri gibi farklı sağlık kürü uygulamalarını da 
kapsamaktadır. Wellness kelimesi ise “Well Being ve fitness” kelimelerinin birleşiminden 
türemiş olup (Rančić vd., 2013: 45); akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde iyi ve zinde olmayı ifade 
etmektedir. Bu kapsamda insanın kendisini ruhsal, bedensel, zihinsel ve ilişkisel olarak iyi ve 
zinde hissetmesini sağlayan her türlü masaj, cilt bakımı, çamur ve yosun banyoları, küvet 
bakımları, thalasso terapi gibi doğa ve doğal ürünlerle sağlıklı yaşam yöntemleri ile yapılan 
vücut bakımları wellness kapsamına girmektedir (Özsarı ve Karatana, 2013: 139-140). Dünya 
Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ise wellness; fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda iyi olma 
durumunu ifade etmektedir. Buna göre kavram; bir hastalık veya sakatlıktan ziyade, ileriye 
dönük bakım, sağlıkta ilerleme ve iyi olma halini içermektedir (Turizm & Yatırım Dergisi, 
2013: 8). Wellness hizmetleri stresin neden olduğu üç boyutlu etkinin minimize edilmesi 
üzerine odaklanmaktadır (Rančić vd., 2013: 46): sinir sistemini tahrip eden fiziksel stres, 
vücudun toksitlenmesine neden olan kimyasal stres ve hormonal değişiklerin neden olduğu 
zihinsel stres. Treugast Solutions Group tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmada, 
Avrupa’da spa ve wellness otellerinde tatil yapanların % 48,3’ünün sağlık hizmeti almak, % 
37,2’sinin wellness hizmeti almak, % 8,3’ünün güzelleşmek ve % 6,2’sinin gençleşmek 
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amacıyla bu otellerde konakladıkları saptanmıştır (Turizm & Yatırım Dergisi, 2013: 7). 
Rančić ve arkadaşları (2013: 45) ise, günümüzde wellness hizmetlerinin turistlerin otel 
seçiminde değerlendirdikleri önemli kriterlerden biri haline geldiğini ve bu nedenle otel 
işletmelerinin planlama sürecinde wellness ve spa alanlarına önem vermeleri gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

Frost (2004), spa hizmetlerinin 7 kategoriye ayrıldığını belirtmektedir. Bunlar (Frost, 2004: 
86);  

1. Kulüp SPA: Fitness gibi çeşitli profesyonel spa hizmetleri sunan yerlerdir. 

2. Kruvaziyer SPA: Kruvaziyer yolcu gemilerindeki spa hizmetleridir.  

3. Günübirlik SPA: Günübirlik kullanılan ve çeşitli spa hizmetlerinin sunulduğu 
merkezlerdir. 

4. Doğal Kaynak – Kaplıca SPA: Doğal mineral kaynakları veya deniz suyu ile tedavi 
yapılan hidroterapi merkezleridir. 

5. Resort/Otel SPA: Fitness, spa mutfağı menü seçeneklerinin ve bazı wellness 
hizmetlerinin sunulduğu oteller ve resortlardır. 

6. Medikal SPA: Spa profesyonellerince sunulan tedavi edici merkezlerdir.  

7. Destinasyon SPA: Misafirlerine yaşam stillerini iyileştirme, sağlık ve zindelik 
kazandırma amacıyla spa hizmetlerinin, fitness ve eğitim programlarının, konaklama 
işletmelerinin ve sağlıklı menülerin bir bütün olarak sunulduğu destinasyonlardır. 

Bennet ve arkadaşları (2004’ten aktaran Langviniene ve Sekliuckiene, 2009: 73), spa ve 
wellness hizmetlerinin bir müşteriye üç temel değer kattığını vurgulamaktadır. Bunlar; evden 
uzakta konaklama, boş zaman geçirme isteği ve sağlığı iyileştirmedir. Bu bağlamda Frost 
(2004: 85), SPA’ların birçok Avrupa ülkesinde çalışanların sağlıklarını korumak ve onların 
zinde kalmalarını sağlamak için hükümetlerin sosyal sağlık politikalarında yer aldığını ve 
Đskandinav ülkeleri, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin vatandaşlarını yıllardır Avrupa 
genelinde spa tatillerine gönderdiğini belirtmektedir (Frost, 2004: 85). Bugün eğlence ve iş 
seyahatlerinde spa deneyimi yaşamak giderek artan bir eğilim haline gelmiştir (Mak vd., 
2009: 185). Öyle ki Türkiye’deki birçok tanınmış iş adamı, iş dünyasında strese karşı 
rahatlamanın bir yolu olarak spa ve wellness hizmetlerinden yararlanmayı seçmiştir. Örneğin 
Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir, en azından üç ayda bir arkadaşlarıyla 
birlikte SPA’ya gittiklerini, iş dünyasından birçok kişinin de stres atmak için SPA’ları tercih 
ettiğini ifade etmektedir. Nissan Türkiye genel müdürü Nabuhiro Yoshida ise, fırsat buldukça 
SPA’ya gittiğini ve özellikle de Türk hamamında vakit geçirmekten zevk aldığını 
belirtmektedir (Referans Gazetesi, http://www.estespa.com/haberler/referans_isadamlari_spa.asp, 
15.11.2014). Seyahatçiler arasında spa bakımlarının artan popülaritesinden dolayı, spa 
merkezlerinin tanıtımı spa operatörleri, oteller, resortlar ve turist destinasyonlarının pazarlama 
faaliyetlerinde önemli bir husus haline gelmiştir (Mak vd., 2009: 185). Nitekim Albayrak 
(2012: 52) tarafından yapılan araştırma bu hususu destekler niteliktedir. Yazarın Đstanbul’daki 
konaklama işletmelerinin web sayfalarını içerik analizi yöntemiyle incelediği araştırmada, 
örneklem kapsamındaki otellerin rekreasyon faaliyetlerine isim verirken en çok ‘spa’ 
kelimesini kullandıkları tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, Đstanbul’da faaliyet gösteren 
otellerin rekreasyon faaliyetlerine ilişkin olarak web sayfalarında en fazla ‘spa’ adı altında 
sekme açtıkları saptanmıştır. Rančić ve arkadaşları (2013: 49-50) ise, otel işletmelerinde 
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rekreasyon faaliyetlerinin giderek artış gösterdiğine vurgu yapmakta ve farklı türdeki otel 
işletmelerinde farklı rekreasyon aktivitelerine rastlandığını belirtmektedir. Yazarlara gore 
genellikle küçük oteller ve moteller fiyata duyarlı misafirleri için açık yüzme havuzu, oyun 
alanları ve küçük bir fitness hizmeti sunmaktadır. Özellikle iş seyahatçilerinin yöneldiği 
büyük oteller ise, bünyelerine spor salonu, sauna ve squash oynamak için odanın bulunduğu 
bir wellness merkezi eklemeye başlamışlardır. Misafirlerin daha uzun süre konaklama yaptığı 
resortlar ve diğer türdeki konaklama işletmeleri ise açık alan rekreasyon faaliyetlerine daha 
fazla önem vermektedir. 

Spa’nın ilk ortaya çıktığı ve geliştiği yerin Avrupa olduğuna inanılmasına rağmen, son 
zamanlarda yeni spa trendlerini doğuran bölge Asya olmuştur. Sonuç olarak daha fazla 
uluslararası seyahatçi sağlık ve gençleşme için yeni deneyimler aramaya yönelik Asya’ya 
doğru yönelmiştir. Spa Benchmark Raporu’na göre, Tayland günümüzde spa tesisleri 
bakımından Asya ve Pasifik bölgesindeki en büyük spa pazarıdır. Tayland’ı; Avustralya, Çin, 
Güney Afrika ve Yeni Zelanda izlemektedir. Bununla birlikte, spa sektörünün hızlı büyümesi 
spa hizmetlerini arz edenler arasındaki rekabetin yükselmesine neden olmuştur (Mak vd., 
2009: 185). Bu bağlamda Avrupa’da da spa turizminin giderek yaygınlaştığına tanık 
olunmaktadır. Avrupa Spa Birliği’nin verilerine göre Avrupa genelinde 1200’ün üzerinde spa 
ve sağlık resortu bulunmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1: Ülkelere Göre Spa Dağılımları (2004) 
Ülkeler Spa Sayısı Ülkeler Spa Sayısı 
Almanya 260 Polonya 42 
Estonya 12 Đzlanda 10 
Finlandiya  50 Karadağ 1 
Fransa 96 Đsviçre 21 
Yunanistan 45 Slovakya 21 
Büyük Britanya 23 Đspanya 128 
Đtalya 300 Çek Cumhuriyeti 34 
Lüksemburg 1 Türkiye 100 
Hollanda 4 Macaristan 32 
Avusturya 81   
Kaynak:  Gary J. Frost (2004). The Spa as a Model of an Optimal Healing Environment, The Journal of 
Alternative and Complementary Medicine, 10 (1): 86. 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi Avrupa’da spa dağılımlarında öne çıkan ülkeler Đtalya, 
Almanya, Đspanya, Türkiye ve Fransa’dır. Söz konusu verilerin yaklaşık 10 yıl öncesine ait 
olduğu düşünüldüğünde, bu rakamların günümüzde artmış olma ihtimali oldukça yüksektir. 
Öte yandan bu beş ülkenin bu alanda öncü olması tesadüf olarak nitelendirilmemelidir. 
Nitekim bu ülkeler Avrupa’da en çok turist çeken ülkeler olmalarının yanında, dünya da ilk 
10 arasında kendilerine yer bulmaktadır. Sonuç olarak dünyanın ve Avrupa’nın önde gelen 
turizm ülkeleri arasındaki yarış spa alanında da sürmektedir. Bu öncü ülkeler spa turizminden 
daha fazla pay alabilmek için büyük bir rekabet halindedir. 

Global SPA & Wellness Summit – SRI International tarafından 2012 yılında yayımlanan 
raporda ise Tablo 2’deki sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 
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Tablo 2: Bölgelere Göre Wellness Turizmi, 2012* 
Bölgeler Pazar Büyüklüğü 

(Beklenen)-Milyar $ 
Wellness Seyahat 

(Beklenen)-Milyon Kişi 
Kuzey Amerika 181,0 163 
Avrupa 158,4 203 
Asya-Pasifik 69,4 120 
Latin Amerika 22,4 32 
Güney Afrika 2,0 2 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 5,3 5 
* Uluslararası ve iç pazar rakamlarını kapsamaktadır.  

Kaynak: Turizm & Yatırım Dergisi (2013). Spa ve Wellness Otelleri. 15. Sayı Özel Eki, Ekim, s. 7, 
http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr/images/dergi/ek/ek_spa--wellness-otelleri-15ek1.pdf, 13.12.2014 

Tablo 2’de görüldüğü gibi wellness turizminde en çok turist çeken bölge Avrupa’dır. Bunu 
Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgeleri takip etmektedir. Yaratılan gelir açısından ise 
Kuzey Amerika ve Avrupa bölgeleri wellness pazarını domine etmektedir. Yine aynı raporda 
wellness pazarında öne çıkan ilk 20 ülkenin yarısından fazlasını Avrupa ülkelerinin 
oluşturduğu; en çok wellness müşterisi çeken ülkelerin başında ise ABD, Fransa, Avusturya, 
Almanya ve Đsviçre’nin geldiği belirtilmektedir. Yine başka bir araştırmada, ABD’de tüm 
eğlence sektörü içinde spa gelirlerinin golf, turistik gemi seyahati ve sağlık/raket kulübü 
gelirlerinden sonra dördüncü sırada yer aldığı öne sürülmektedir (Langviniene ve 
Sekliuckiene, 2009: 73). 

Tablo 3’te seçilmiş bazı ülkelerdeki sağlık turizmi ve wellness hizmetlerine ilişkin 
karşılaşılan uygulamalar ele alınmıştır. 

Tablo 3: Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Sağlık Turizmi ve Wellness Uygulamaları 
Avustralya Avustralya ile diğer batılı gelişmiş birçok ülke (örneğin Đngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Avrupa) arasında çok fazla ortak noktalar vardır. Avustralya ağırlıklı olarak 
sağlık turizmi ve günübirlik spa merkezlerine odaklanmakla birlikte holistik rehabilite 
merkezleri de bu alanda önemli bir rol oynamaktadır.  

Avusturya Avusturya sahip olduğu iklim, temiz hava, dağlar ve göller gibi birçok özelliği ile diğer Alp 
ülkeleri ile birlikte wellness turizm ürünün önemli bir parçasıdır. Almanya ve Đsviçre gibi 
Almanca konuşulan diğer ülkeler de termal resortlar ve banyolar bakımından oldukça 
gelişmiştir. Bu ülkelerde söz konusu hizmetler oldukça yüksek kalitededir. Bu ülkelerde 
sağlık turizmine göre wellness turizmine daha fazla odaklanılmakta, ancak sağlık turizmi de 
ihmal edilmemektedir. 

Brezilya Güney ve Orta Amerika’yı oldukça iyi temsil ettiğinden Brezilya seçilmiştir. Bu ülke 
ağırlıklı olarak sağlık turizmine odaklanmaktadır ve özellikle kozmetik cerrahinin yerel halk 
arasında popüler olduğuna tanık olunmaktadır. Ülkede spa sayısında artış olmasına rağmen, 
sağlık turizmine odaklanma yönünde daha güçlü bir eğilim vardır.   

Kanada Kanada ağırlıklı olarak wellness turizmine odaklanmaktadır. Günümüzde Kanada’da sağlık 
turizmi çok az sayıdadır.  Buna karşın spa sayısı giderek artmaktadır. Ancak bu alanlar 
yabancı turistlerden ziyade daha çok yerliler tarafından kullanılmaktadır.  

Macaristan Macaristan tıbbi özellikleri ile çok sayıda termal kaynağa sahip bir ülkedir.  Bu bölgede 
bazen spa olarak adlandırılan termal banyolar gelişme eğiliminde olup, bu alanlar sağlık 
turizmi amacıyla seyahat eden yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça kullanılmaktadır. 
Eski Sosyalist (örneğin, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Polonya, Romanya, 
Bulgaristan, Sırbistan) ülkelerin hükümetleri halen ve sıkça yurt içi sağlık turizminin 
gelişmesine yönelik termal banyolar için mali destek sağlamaktadır. 
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Hindistan Hindistan sağlık turizmi açısından en eski ülkelerden biridir ve şimdi de wellness turizminde 
önde gelen ülkelerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Birçok Hint gelenekleri de diğer 
ülkelere ihraç edilmekte ve dünya çapında sağlık turizmi ve wellness turizmi programlarında 
uygulanmaktadır (örneğin, Ayurveda, yoga, meditasyon). Hindistan zihin-beden-ruh 
dengesini anlayan ve uygulayan yaşam tarzına dayalı bütünsel ya da entegre sağlık 
sistemleri kullanan birçok diğer Asya ülkelerinin tipik bir örneğidir. 

Endonezya Endonezya ve özellikle Bali, dünyada sağlık ve wellness turizminde öne çıkan 
destinasyonlardandır. Endonezya güzel manzara ve plajları ile spa ve wellness turizm 
destinasyonu olarak hızlı gelişmektedir. Ülkenin eğer Tayland ya da Malezya gibi diğer 
Asya ülkelerinin yolunu izlemesi halinde ve doğru bir destek ile sağlık turizminde güçlü bir 
destinasyon haline gelebileceği vurgulanmaktadır. 

Ürdün Bir Ortadoğu ülkesi olan Ürdün tipik olarak sağlık turizmine odaklanmaktadır. Ülkede 
kaliteli hizmet veren sağlık tesisleri bulunmaktadır.  

Fas Fas sağlık turizmi ve spa sektöründe (özellikle hamam ve deniz suyu tedavisi açısından) 
hızla gelişmekte olan bir Afrika ülkesi olarak gösterilmektedir. Bölgede ayrıcaTunus da bu 
alanda hızlı bir gelişim içindedir.  

Filipinler Filipinler, özellikle spa ve sağlık turizmi için uygun manzara ve kaynaklara sahip olan 
Karayipler ya da Güney Pasifik gibi diğer ada destinasyonları ile paralel bir görüntü 
çizmektedir. Ülkenin ayırt edici özelliği ise misafirperver bir kültüre sahip olmasıdır. 

Güney Afrika Güney Afrika'da oldukça benzersiz kaplıca kaynakları ve gelişen bir spa ve wellness turizmi 
bulunmaktadır. Özellikle Kenya’da sağlık turizmi hızlı bir gelişim içindedir.  

Tayland Hindistan gibi Tayland da sağlık ve wellness turizmi alanında gelişmiş durumdadır. Turistler 
bu ülkede iyi spa otelleri ve tatil köylerinde konaklayabilmekte, güzel manzaradan ve 
plajlardan yararlanabilmekte ve aynı zamanda geleneksel Tai masajı veya Budist 
meditasyonu gibi bazı sağlık geleneklerini keşfedebilmektedirler. 

Kaynak: Global Spa Summit (2011). Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?. Research Report, ss. 
39 – 40, http://www.leadingspasofcanada.com/files/file/Business%20Tools/spas_wellness_medical_tourism_report_final.pdf, 
21.12.2014.   

Türkiye’de de spa yatırımlarının son yıllarda büyük bir artış gösterdiğine tanık olunmaktadır. 
Günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin 385’inde spa & wellness 
hizmeti sunulmaktadır. Bu otellerin 214’ü beş yıldızlı otel ve birinci sınıf tatil köylerinden 
oluşmaktadır. Yani büyük ölçekli oteller önemli düzeyde spa & wellness yatırımı 
yapmaktadır. Bünyesinde spa & wellness birimi bulunduran bu 385 otelin 245’i kıyı 
bölgelerinde, 140’ı ise şehir merkezlerinde faaliyet göstermektedir. Hatta bu tesislerden 41’i 
SPA’yı otelin adı ile birlikte kullanmaktadır. Türkiye’de yıllık spa & wellness cirosunun 400 
milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yeni konaklama yatırımlarının ise 
neredeyse tamamında spa & wellness birimi olduğundan bahsedilmektedir (Çetinkaya, 2010: 
39). Faaliyetine devam eden konaklama işletmeleri ise, yüksek gelir sağlamasından dolayı 
yenileme yatırımlarında önceliği odalardan çok spa & wellness alanlarına vermektedir (Durna 
ve Babür, 2011: 92). 

Öte yandan spa & wellness sektörünün günümüzde en önemli sorunlarından biri eğitilmi ş 
işgücü eksikliğidir. Bugün dünya genelinde spa yönetimi alanında eğitim veren ve bu alanda 
kariyer yapmaya ilgi duyan öğrenciler yetiştiren üniversite sayısı yalnızca 64’tür. Bu okulların 
25’i Kuzey Amerika’da, 24’ü Avrupa’da, 14’ü Asya-Pasifik’te ve 1’i Latin Amerika’da 
faaliyet göstermektedir. Bunlardan 22’si 3 veya 4 yıllık lisans düzeyinde (Bachelor’s Degree) 
eğitim vermektedir (Global Spa & Wellness Summit, 2012: 40). Spa yönetimi ile ilgili bu 
lisans programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısının yaklaşık 4000 olduğu belirtilmektedir. 
Dünya genelinde spa işletmelerinde çalışan yöneticilerin ise 130.000 ile 180.000 arasında 
olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın büyümeye devam ettiği ifade edilmektedir. Ancak 
spa yönetimi ile ilgili lisans programlarının sayı ve büyüklük bakımından spa endüstrisinin 
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ihtiyacını karşılayamadığı dile getirilmektedir (Global Spa & Wellness Summit, 2012: 8). 
Dünya çapında spa sayısının yılda % 2 oranında büyüdüğü varsayılırsa, endüstrinin yılda 
yaklaşık 3000-4000 yeni spa yöneticisine ihtiyacı olduğu öne sürülmektedir (Global Spa & 
Wellness Summit, 2012: 42). Ne var ki spa yönetimi ile ilgili lisans programlarının çoğunda 
öğrenci sayıları düşük düzeydedir. Okulların üçte birinde bu programlara kayıtlı öğrenci 
sayısının 10 ile 40 arasında olduğu belirtilmektedir. Bu alanda daha büyük öğrenci sayısına 
sahip olan okulların ise çoğunluğu Birleşik Krallık ve Avrupa’dadır. Örneğin Đrlanda’daki 
Athlone Üniversitesi, Đngiltere’deki Birmingham Üniversitesi, Buxton’daki Derby 
Üniversitesi ve Avusturya’daki Joanneum Üniversitesi gibi okulların her biri 80 ile 120 
arasında öğrenci sayısına sahiptir (Global Spa & Wellness Summit, 2012: 41). 

Spa & wellness merkezlerinde müşterilere sunulan hizmetler genelde insanın (işgörenlerin) 
dokunma ve etkileşim gücüne dayalıdır. Bu nedenle spa & wellness hizmetlerinin başarısında 
işgörenler hayati önem taşımaktadır. Ancak ilginç bir çelişki olarak bu işgörenler aynı 
zamanda spa & wellness merkezlerinin en büyük gider unsurlarından birini oluşturmaktadır. 
2011 yılında Global Spa Summit tarafından Endonezya’nın Bali Adası’nda yapılan ‘spa 
endüstrisinin geleceğine yönelik insan kaynaklarının önemi’ konulu bir araştırmada, spa 
endüstrisinin günümüzde karşı karşıya olduğu en önemli sorun ‘profesyonel insan kaynakları 
eksikliği’  olarak tespit edilmiştir. Özellikle yönetim düzeyindeki pozisyonlarda gerekli 
becerilere sahip yeterli sayıda işgören bulmakta zorlanıldığı ifade edilmektedir. Yine aynı 
araştırmada, bu sorunların ya aynı kalacağı ya da önümüzdeki 10 yıl boyunca daha da 
kötüleşeceği öne sürülmektedir (Global Spa & Wellness Summit, 2012: 1). 

Đlgili yazında spa endüstrisinde çalışanların profilleri üzerine yapılan araştırmalar oldukça 
sınırlıdır. 2012 yılında küresel düzeyde gerçekleştirilen bu araştırmaların birinde sektörde 
halen spa yöneticisi olarak çalışanların profilleri incelenmiştir. Bu araştırma her ne kadar spa 
& wellness hizmetlerinde çalışan tüm kademelerdeki işgücü profili üzerine odaklanmamış 
olsa da, en azından yönetici düzeyindeki işgücü profili hakkında bir fikir vermektedir. 469 
katılımcı (bunların % 62’si Kuzey Amerika’daki, % 38’i ise dünyanın diğer bölgelerindeki 
spa yöneticilerini kapsamaktadır) üzerinde gerçekleştirilen araştırmada öne çıkan bulgular şu 
şekildedir (Global Spa & Wellness Summit, 2012: 14-15): 

• Katılımcıların % 43’ünün daha önce yalnızca bir spa işletmesinde yönetim tecrübesi 
bulunurken, % 42’sinin 2-3 spa işletmesinde, % 15’inin ise 4 ve üzeri spa işletmesinde 
bu deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir. 

• Katılımcıların çoğunluğunun (% 57) spa endüstrisinde 6-15 yıl arasında bir tecrübeye 
sahip oldukları saptanmıştır. % 23’ü ise 16 yıl ve üzeri bir tecrübeye sahiptir. Bununla 
birlikte katılımcıların % 20’sinin 5 yılın altında bir sektörel deneyime sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

• Katılımcıların % 40’ı daha önce spa terapisti pozisyonunda çalışmıştır. Bunu % 37’lik 
bir oranla spa yöneticisi ve % 33’lük bir oranla spa resepsiyonisti pozisyonunda 
çalışanlar izlemektedir. 

• Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili bulgular oldukça ilgi çekicidir: Katılımcıların 
sadece % 4’ü spa yönetimi diplomasına sahiptir. Yalnızca % 5’inin turizm 
işletmeciliği diploması bulunmaktadır. % 58’i spa alanında herhangi bir diplomaya 
sahip değildir. % 56’sı ise spa terapisi alanında resmi bir eğitim almıştır.  
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• Katılımcıların % 80’i bayan, % 20’si ise erkektir. Çoğunluğu (% 72) 26-45 yaş 
arasındadır. % 20’si 46-55 yaş arasında, % 5’i 56-65 yaş arasında ve sadece % 1’i 25 
yaş ve altındadır. 

• Katılımcıların yıllık kazançlarında dengeli bir dağılım söz konudur: % 22’si $60,001-
$80,000; % 22’si $40,001-$60,000; % 15’i $20,001-$40,000; % 14’ü $100,000 
üzerinde; % 10’u $80,001-$100,000; % 8’i $5,001-$20,000 ve % 9’u $5000 ve altında 
bir yıllık kazanca sahiptir. 

Öte yandan Türkiye’de de spa & wellness sektörünün en büyük sorunlarından biri yetişmiş 
işgücü eksikliğidir. Bu alanda çalışabilecek özellikle Türk bayan işgücü bulmakta zorlanıldığı 
belirtilmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki otellerin spa & wellness birimlerinde çalışan 
bayanların büyük bölümü Uzakdoğu ülkelerinden gelmektedir. Burada en büyük payı 
Endonezya’nın Bali Adası’ndan gelenler ile Taylandlılar oluşturmaktadır. Bu ülkelerden 
gelen çalışanların 800 ile 1000 arasında olduğu öne sürülmektedir (Çetinkaya, 2010: 39). 
Türkiye’de bazı kesimler bu durumu; “SPA merkezleri ithalatçı oldu” şeklinde 
nitelendirmektedir. Türkiye’de spa merkezlerinin sayısının her geçen gün artmasına rağmen, 
bu alanda yetişmiş eleman sayısının aynı hızla artmadığına vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda 
Silkar Turizm Đşletmeleri’nin iştirakçilerinden Zeynep Silahtaroğlu, Türkiye’de spa & 
wellness sektörünün çok hızlı bir gelişim göstermesine rağmen gerçek anlamda spa özelliğini 
taşıyan merkezlerin sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekmektedir (Sabah Gazetesi, 
http://www.estespa.com/haberler/sabah_spa_merkezleri_ithalatci.asp, 15.11.2014). Spa & 
wellness hizmetleri özel eğitim gerektiren bir hizmet alanıdır. Ne var ki Türkiye’de ön lisans 
ve lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların büyük çoğunluğunda bu alanda teorik ve 
pratik eğitim eksikliği mevcuttur. Bu durumda, oteller söz konusu ihtiyaçlarını zorunlu olarak 
yurt dışından karşılama yoluna gitmektedir. Sonuçta spa & wellness alanında çalışabilecek 
yetişmiş işgücü eksikliği Türkiye’deki konaklama işletmelerinin önemli bir sorununu 
oluşturmaktadır. Nitekim sağlık turizmi alanında yapılan akademik birçok çalışmada, 
Türkiye’nin sağlık turizminde zayıf yönlerinden biri olarak bu eksikliğe gönderme 
yapılmaktadır (Sarıçay, 2011: 14; Özsarı ve Karatana, 2013: 143; Daşdan, 2014: 154-155). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Đşgücü, örgütsel amaçlara ulaşmada tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için önemli 
bir kaynak olarak kabul edilir. Ancak otel endüstrisinin emek – yoğun yapısı bu endüstride 
çalışan işgörenleri daha önemli kılmaktadır. Dolayısıyla otel işletmelerinde nitelikli 
işgörenleri bulmak ve bunları elde tutabilmek önemli bir başarı kriteri haline gelmiştir. Bu 
durum spa ve wellness çalışanları için de geçerlidir. Bu araştırmanın amacı, konaklama 
işletmelerinde spa & wellness hizmetlerinde çalışan işgörenlerin profillerini ortaya çıkarmaya 
çalışmaktır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki konaklama işletmelerinde spa & wellness hizmetlerinde 
çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise Antalya ilinde faaliyet gösteren ve 
bünyesinde spa & wellness hizmeti bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. 
Antalya’daki tüm beş yıldızlı otellere ulaşmak mümkün olmadığından, örneklem Kemer, 
Göynük, Belek ve Merkez ilçelerle sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamına giren işletmeler 
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tek tek dolaşılmış ve ilgili departman yöneticilerinden araştırmaya katılım konusunda izin 
alınmaya çalışılmıştır. 30 departman yöneticisi izin talebimize olumlu yanıt vermiştir. 
Neticede bu işletmelerde spa & wellness hizmetlerinde çalışan 141 işgörenden veri 
toplanabilmiştir. Böylece araştırmanın veri tabanı 141 spa & wellness çalışanından 
oluşmuştur. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Analizler 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket araştırmacılar 
tarafından tasarlanmış ve 2013 yılının Nisan – Mayıs döneminde işletmeler bizzat ziyaret 
edilerek yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Spa & wellness hizmetlerinde çalışan 
farklı milliyetlerden işgörenler olabileceği düşüncesiyle Türkçe anket soruları ayrıca 
Đngilizce, Rusça ve Almanca dillerine çevrilmiştir. Ancak departman yöneticilerinin 
çoğunluğu iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yabancı işgörenlerin anketleri doldurmasına 
sıcak bakmamışlardır. Neticede anketlerin büyük bölümünü milliyeti Türk olan spa & 
wellness çalışanları doldurmuştur. Anket verileri üzerinde frekans ve yüzde dağılımları 
hesaplanmıştır. 

3.4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada ilk olarak, örneklem kapsamındaki işgörenlerin demografik özellikleri 
incelenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4: Spa & Wellness Çalışanlarının Demografik Özellikleri 
Cinsiyet Sıklık (n) Yüzde (%) 

Erkek 92 62,5 

Bayan 49 34,8 

Yaş Sıklık (n) Yüzde (%) 

20-25 53 37,6 

26-30 28 16,9 

31-35 38 27 

36-40 16 11,3 

41-45 5 3,5 

46-50 1 0,7 

Medeni Durum Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evli 46 32,6 

Bekâr 92 65,2 

Diğer 3 2,1 

Milliyet Sıklık (n) Yüzde (%) 

Türk 126 89,4 

Alman 2 1,4 

Rus 12 8,5 

Toplam 141 100 
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Tablo 4’te de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki spa & wellness çalışanlarının 
çoğunluğu (% 62,5) erkeklerden oluşmaktadır. Bu bulgu, Türkiye’de konaklama sektöründe 
çalışan bayan işgücünün spa & wellness alanını daha az tercih ettikleri anlamına gelebilir. Yaş 
grupları açısından dağılımda “20-25” ve “31-35” yaş arası seçenekleri ön plana çıkmaktadır. 
Yani spa & wellness bölümü ağırlıklı olarak genç ve orta yaş grubundaki çalışanlardan 
oluşmaktadır. Böyle bir bulgu da turizm endüstrisinin tipik bir özelliğini yansıtmaktadır. 
Đnsan unsurunun önemli olduğu turizm sektöründe genç işgücü işletmelerde sayıca dominant 
roldedir. Yine çalışanların büyük bölümünün (% 65,2) bekâr oldukları dikkati çekmektedir. 
Buradan da spa & wellness bölümünün çoğunlukla bekâr işgörenler tarafından tercih edildiği 
anlaşılmaktadır. Çalışanların milliyetlerine bakıldığında ise Türk işgörenlerin çoğunluğu (% 
89,4) oluşturduğu görülmektedir. Spa & wellness bölümünde yabancı işgörenler de 
çalışmaktadır. Ancak bu araştırmanın yürütülmesi sırasında yabancı işgörenlere anket 
yapılmasında yaşanan zorluk, milliyet dağılımı açısından Türk işgörenlerin lehine bir sonuç 
ortaya çıkarmıştır. 

Bir sonraki aşamada, spa & wellness çalışanlarının iş deneyimleri incelenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5: Örneklemi Oluşturan Đşgörenlerin Đş Deneyimleri 
Turizm Sektöründe Đş Deneyimi Sıklık (n) Yüzde (%) 

1-5 yıl 47 33,3 

6-10 yıl 21 36,2 

11-15 yıl 56 18,4 

16-20 yıl 13 9,2 

21 yıl ve üzeri 4 2,8 

Otel Đşletmelerinde En Uzun 
Çalıştığı Bölüm 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Spa & Wellness 94 66,7 

Önbüro 10 7,1 

Kat Hizmetleri 3 2,1 

Yiyecek ve Đçecek 13 9,2 

Muhasebe 1 0,7 

Đnsan Kaynakları 1 0,7 

Halkla Đlişkiler 11 7,8 

Animasyon 4 2,8 

Diğer 4 2,8 

Spa & Wellness Bölümünde 
Çalışma Deneyimi 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

1-5 yıl 75 53,2 

6-8 yıl 31 22 

9-11 yıl 20 14,2 

12-15 yıl 10 7,1 

16 yıl ve üzeri 5 3,5 

Spa & Wellness Bölümünden 
Önce En Uzun Süre Çalışılan 

Bölüm 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Önbüro 30 21,3 
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Kat Hizmetleri 12 8,5 

Yiyecek ve Đçecek 25 17,7 

Muhasebe 4 2,8 

Đnsan Kaynakları 8 5,7 

Halkla Đlişkiler 19 13,5 

Animasyon 7 5 

Diğer 36 25,5 

Toplam 141 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde, örneklemi oluşturan işgörenlerin turizm sektöründeki iş 
deneyimlerinin ağırlıklı olarak “1-10” yıl arasında olduğu görülmektedir. Bu durum, spa & 
wellness çalışanlarının çoğunlukla genç ve orta yaş grubunda olmalarından kaynaklanmış 
olabilir. Örneklemin büyük çoğunluğu (% 66,7) konaklama işletmelerinde en uzun süre spa & 
wellness bölümünde çalışmıştır. Yaklaşık her iki işgörenden biri “1-5” yıl arası bir spa & 
wellness deneyimine sahip olduklarını belirtmiştir. Spa & wellness bölümünden önce en uzun 
süre çalışılan bölüm ise önbürodur (% 21,3). Bunu yiyecek – içecek (% 17,7) ve halkla 
ili şkiler (% 13,5) bölümleri takip etmektedir. Buradan, konaklama işletmelerinin ön 
bölümlerinde deneyime sahip işgörenlerin kariyer tercihlerini ileriki yıllarda spa & wellness 
bölümünden yana kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu soruda “diğer” seçeneğini işaretleyen 
katılımcılar herhangi bir departman ismi belirtmemişlerdir. 

Bir sonraki aşamada, spa & wellness bölümü çalışanlarının eğitim durumları incelenmiştir 
(Tablo 6). 

Tablo 6: Örneklemi Oluşturan Đşgörenlerin Eğitim Durumları Đ le Đlgili Bilgiler 
Eğitim Durumunuz? Sıklık (n) Yüzde (%) 

Đlköğretim 7 5 

Lise 47 33,3 

Önlisans 27 19,1 

Lisans 53 37,6 

Lisans Üstü 7 5 

Turizm Eğitimi Aldınız mı? Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evet, Lise Düzeyinde 38 27 

Evet, Önlisans Düzeyinde 26 18,4 

Evet, Lisans Düzeyinde 32 22,7 

Hayır Almadım 45 31,9 

Spa & Wellness Đle Đlgili Bir 
Eğitim Aldınız mı? 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evet, Dışarıdaki Đlgili Kurum ve 
Kuruluşlar Aracılığıyla 

73 51,8 

Evet, Lise/Üniversite Dersleri 
Aracılığıyla 

32 22,7 

Evet, Đşletmede Çalışırken Şeflerim 
Aracılığıyla 

14 9,9 

Hayır Almadım 22 15,6 
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Toplam 141 100 

Bildi ğiniz Yabancı Diller♣ Sıklık (n) Yüzde (%) 

Almanca 63 44,7 

Rusça 75 53,2 

Đngilizce 103 73 

 
Tablo 6 incelendiğinde bir dizi tespit söz konusudur: Spa & wellness çalışanlarının yaklaşık 
% 38’i lisans mezunudur. Bunu “lise” seçeneği (% 33,3) takip etmektedir. Ne var ki 
örneklemin çoğunluğu (% 31,9) herhangi bir turizm eğitimi almamıştır. Lisans düzeyinde 
turizm eğitimi alanların oranı ise % 22,7’dir. Buradan, turizm sektöründeki eğitimli i şgücü 
sorununun halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Özel eğitim gerektiren spa & wellness alanında 
örgün eğitim kurumlarında verilen teorik bilgi eksikliği, Türkiye’deki konaklama 
işletmelerinin bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, yaklaşık her iki spa & 
wellness çalışanından biri otel dışındaki ilgili kuruluşlardan spa & wellness eğitimi aldıklarını 
ifade etmişlerdir. Örneklemin % 15,6’sı ise, bu alanda hiçbir eğitim almadıklarını belirtmiştir. 
Böylece, Türkiye’deki konaklama işletmelerinde spa & wellness çalışanlarının ilgili alandaki 
eğitim düzeylerinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. Örneklemin çoğunluğu Đngilizce yabancı 
dil bilgisine sahip olmakla birlikte, yine yaklaşık her iki işgörenden biri Rusça ve Almanca 
bildiklerini dile getirmişlerdir. Bu da Türkiye’yi ağırlıklı olarak ziyaret eden yabancı 
turistlerin milliyetleri ile uyumlu bir sonuçtur. 

Araştırmada son olarak örneklemin spa & wellness bölümündeki memnuniyet düzeyleri 
incelenmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7: Đşgörenlerin Spa & Wellness Bölümünden Memnuniyet Düzeyleri 
Hayal Ettiğiniz Meslekte mi 

Çalışıyorsunuz? 
Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evet 88 62,4 

Hayır 53 37,6 

Yaptığınız Đşten Memnun musunuz? Sıklık (n) Yüzde (%) 

Memnunum 98 69,5 

Ne Memnunum Ne Memnun Değilim 36 25,5 

Memnun Değilim 7 5 

Spa & Wellness Bölümünde Aldığınız 
Ücretten Memnun musunuz? 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Memnunum 87 61,7 

Ne Memnunum Ne Memnun Değilim 25 17,7 

Memnun Değilim 29 20,6 

Gelecekte Spa & Wellness Bölümünde 
Çalışmayı Düşünüyor musunuz? 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evet, Kesinlikle Düşünüyorum 71 50,4 

Bir Süre Çalışmayı Düşünüyorum 34 24,1 

Hayır, Kesinlikle Düşünmüyorum 13 9,2 

Henüz Karar Vermedim 23 16,3 

                                                           
♣ Bu soruda,  katılımcılara birden fazla seçeneği yanıtlayabilme olanağı verilmiştir. 
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Spa & Wellness Bölümünden Genel 
Müdürlü ğe Yükselmek Mümkün müdür? 

Sıklık (n) Yüzde (%) 

Evet 45 31,9 

Hayır 49 34,8 

Oldukça Zor 47 33,3 

Toplam 141 100 

 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi, katılımcıların çoğunluğu (% 62,4) hayal ettikleri meslekte 
çalıştıklarını belirtmişlerdir. Genelde yaptıkları işten memnundurlar. Aynı durum spa & 
wellness bölümünde kazandıkları ücret için de geçerlidir. Yine her iki katılımcıdan biri 
gelecekte de bu bölümde çalışmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Spa & wellness 
bölümünden genel müdürlüğe yükselme konusunda katılımcıların düşünceleri ise dengeli bir 
dağılım göstermiştir. Dolayısıyla, bu bölümden genel müdürlüğe terfi etme konusunda 
katılımcıların ortak bir tutuma sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 

4. SONUÇ 

Turizm endüstrisi tüm dünyada büyük bir hızla gelişmeye devam ederken, turistlerin seyahat 
amaçlarının da her geçen yıl farklılaştığı görülmektedir. Dinlenme ve eğlence amaçlı 
seyahatler halen turistlerin en önemli seyahat motivasyonu olmakla birlikte, son yıllarda bazı 
alternatif turizm türlerinin ön plana çıktığına tanık olunmaktadır. Bunlardan birisi de sağlık 
amaçlı yapılan seyahatlerdir. Türkiye’de uzun yıllardır sağlık turizmin ana öğesi termal 
turizm etrafında şekillenmiştir. Bununla birlikte son dönemlerde bazı büyükşehirlerde dünya 
ile rekabet edebilecek standartlarda kamu ve özel hastaneler inşa edilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle, Türkiye sağlık turizmi alanında dünyaya açılma konusunda önemli adımlar 
atmaktadır. Bunun bir yansıması olarak son yıllarda Türkiye’ye sağlık nedeni ile giriş yapan 
turist sayısı önemli bir artış göstermiştir. Öte yandan bu artışta konaklama işletmelerinde “spa 
ve wellness” adı altında sunulan hizmetlerin önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. 

Dünya spa & wellness pazarındaki hızlı gelişim ve değişimler yeni fırsatları da beraberinde 
getirmektedir. Bu durum, turizm destinasyonları arasındaki rekabeti de derinden 
etkilemektedir. Turizmde ortaya çıkan yeni gelişmelerin başarısı etkin bir turizm politikası ve 
planlamasına bağlıdır. Türkiye’de yeni gelişen pazarlardan biri haline gelen spa & wellness 
hizmetlerinin sektöre önemli ekonomik katkılar sağlaması beklenebilir. Bu ise, her şeyden 
önce doğru planlama ilkelerinin varlığını ve bunların etkin biçimde uygulanmasını 
gerektirmektedir. Đnsan kaynaklarına ilişkin politikalar da bu aşamada ele alınması gereken 
konulardan biri olarak görülmelidir. Bu araştırmada, Antalya’daki beş yıldızlı konaklama 
işletmelerinde spa & wellness hizmetlerinde çalışan işgörenlerin profilleri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Araştırmada öne çıkan bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

• Araştırma kapsamındaki konaklama işletmelerinde spa & wellness hizmetlerinde 
çoğunlukla erkek işgörenler çalışmaktadır. 

• Yaklaşık her üç işgörenden biri 20 – 25 yaş aralığındadır.  

• Yaklaşık her üç işgörenden ikisi bekârdır. 

• Đşgörenlerin çoğunluğu Türk vatandaşıdır. 
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• Đşgörenlerin çoğunluğunun konaklama işletmelerinde en uzun süre deneyime sahip 
olduğu bölüm spa & wellness’tir. Yaklaşık her iki işgörenden biri 1 – 5 yıl arası bir 
süredir bu bölümde çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Spa & wellness bölümünden önce 
en uzun süre çalışılan departman ise önbürodur. 

• Đşgörenlerin eğitim durumlarında lisans ve lise mezunları öne çıkmaktadır. Yaklaşık 
her üç işgörenden birinin herhangi bir turizm eğitimi almadığı saptanmıştır. Ön lisans 
ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alanların oranı ise % 41,1 olarak tespit edilmiştir. 

• Araştırma kapsamındaki işgörenlerin yaklaşık yarısı, spa & wellness hizmetleri 
konusunda işletme dışı eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. 

• Đşgörenlerin çoğunluğu Đngilizce bilmekle birlikte, yaklaşık yarısı da Almanca ve 
Rusça dillerini konuşabildiklerini belirtmiştir. 

• Örneklemin çoğunluğunun şu anda hayal ettikleri meslekte çalıştıkları, yürütmekte 
oldukları görevden ve aldıkları ücretten memnun oldukları saptanmıştır.  

• Araştırma kapsamındaki işgörenlerin yarısı gelecekte de spa & wellness bölümünde 
çalışmayı düşünmektedir. Ancak işgörenlerin % 24,1’i de bu alanda bir süre çalışma 
yönünde bir düşünceye sahiptir. 

 

Sınırlılıklar ve Sonraki Araş tırmalar Đ çin Öneriler 

Bu araştırma Antalya ilinde faaliyet gösteren ve bünyesinde spa & wellness birimi olan beş 
yıldızlı konaklama işletmeleri ile sınırlıdır. Dolayısıyla spa & wellness çalışanlarına ilişkin 
veriler genellikle bu kentteki resort otellerin özelliklerini yansıtmaktadır. Đlerideki 
araştırmalarda şehir otellerindeki spa & wellness bölümü çalışanlarının profillerinin de 
incelenmesi yararlı olabilir. Araştırma sonuçlarının genellenebilmesi bakımından Türkiye’nin 
diğer önemli turizm destinasyonları da örnekleme dâhil edilebilir. Bu bakımdan Đstanbul ve 
Muğla illerinde yapılacak benzer çalışmalar ilgili yazına katkı sağlayabilir. Öte yandan bu 
araştırmada spa & wellness birimindeki yabancı işgörenlerden veri toplamada zorlanılmıştır. 
Oysa Türkiye’deki birçok konaklama işletmesinde bu hizmetlerde yabancı işgörenlerin 
istihdam edildiği bilinmektedir. Bu nedenle ileride yapılacak olan araştırmalarda yabancı 
işgörenlerden veri toplayabilme konusunda yöneticilerin ikna edilmeye çalışılması yararlı 
olacaktır. Öte yandan, konuya ilgi duyan araştırmacılar spa & wellness bölümlerinde misafir 
memnuniyetine ilişkin çalışmalar da yürütülebilirler.  
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THEORETICAL APPROACHES TO VIOLENT CRIMINAL ACTS OF STREET 
GANGS IN USA 

Bilal SEVĐNÇ1                         Đrfan ÇĐFTÇĐ2 

Abstract 

Gang membership and criminal activity continue to flourish in the US communities. 
There are approximately 1.4 million gang members in the USA operating in over 33,000 gang 
groups such as street gang, prison gang, outlaw motorcycle gang, and neighborhood/local street 
gang. Street gangs could be defined as criminal organizations formed on the street operating 
throughout the United States. This study examines the concepts of gang membership, gang 
delinquency/violence in the light of some selected theoretical approaches and models such as 
developmental and life course perspective, risk factors model, selection, social facilitation and 
enhancements models, theory of normative ambiguity, anomie/strain theory, control 
theories/social bonding theory, social learning theory, social disorganization theory, integrated 
theory, and organizational theory/network approach. It is not aimed to make in-depth analysis of 
each theoretical approach/model or list all findings in the literature; this study aims at explaining 
gang membership and violence by linking these concepts to selected theories and models.  

Keywords: Gang Membership, Gang Violence, Gang Delinquency, Theoretical 
Approaches, Theoretical Models.   

 

AMER ĐKA B ĐRLEŞĐK DEVLETLER Đ’NDEK Đ SOKAK ÇETELER ĐNĐN ŞĐDDET 
EYLEMLER ĐNE TEORĐK YAKLA ŞIMLAR  

Öz 

Sokak çeteleri ve suç aktiviteleri Amerikan toplumu içerisinde artmaya devam etmektedir. 
Amerika’da Sokak çetesi, hapishane çetesi, yasadışı motor bisiklet çetesi ve yerel sokak çetesi 
olmak üzere 33.000 farklı çete ve bunlara üye yaklaşık 1.4 Milyon kişi bulunmaktadır. Sokak 
çeteleri kısaca, ABD genelinde sokaklarda faaliyet yürüten suç örgütleri olarak tanımlanmaktadır. 
Bu çalışmada, Gelişimsel Hayat Seyri Perspektifi, risk faktörleri modeli, seçim, sosyal rahatlık ve 
gelişim modeli, belirsizlik teori, gayesizlik teori, sosyal sınırlar teorisi ve örgütsel bağlantı 
teorileri gibi bazı seçilmiş teoriler ışığında çete şiddeti ve çete üyeliğini analiz etmektedir. Bu 
çalışma literatürde yer alan her bir teorinin veya literatürdeki bulguları derin analizini yapmayı 
amaçlamamaktadır. Bu çalışma, seçilmiş model ve teoriler ile bağlantı kurarak çete üyeliği ve 
çete şiddetini açıklamayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Çete Üyeliği, Çete Şiddeti, Çete Suçu, Teorik Yaklaşımlar, Teorik 
Modeller 
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1. INTRODUCTION 

The size of different type of gangs operating in the USA is more than 33,000 with 
approximately 1.4 million members. According to 2011 National Gang Threat Assessment 
Report released by National Gang Intelligence Center (NGIC), gangs continue to recruit new 
members across the USA in urban, suburban, and rural regions, commit different type of criminal 
activities including violent crimes such as homicide, and cooperate with other criminal groups 
that allow them to expand their influence over criminal enterprises, particularly street-level drug 
sales. NGIC also indicates that an average of 48 percent of violent crime in most jurisdictions and 
90 percent of other crimes are committed by gangs (FBI, n. a). Besides, to various research 
findings, over 90% of the gang members commit violent crimes. In other words, gang members’ 
delinquency and involvement in violent activities appear to be a natural result of gang 
membership. 

Thornberry et al., (2003) note that 66% of large cities, 47% of suburbs, 27% of small 
cities and even 18% of rural areas have diverse gang formations in the USA. Although it is 
possible to mention several factors affecting gang expansion and violent criminality such as 
aggressive recruitment of juveniles and immigrants, alliances and conflict between gang groups, 
gang members released from prisons, gangs’ use of technology and communication, and gangs’ 
involvement in drug business, for many criminologists and public officials these and similar  
factors, however, are not enough to have full explanation of reasons of increase trend in gang 
membership and gang violence (FBI, n.a.; Howell, 1994).  

There are various gang formations in the USA such as street gang, prison gang, outlaw 
motorcycle gang, and neighborhood/local street gang.  In the 2011 National Gang Threat 
Assessment Report, “street gangs” are defined as criminal organizations formed on the street 
operating throughout the United States. On the other hand, “prison gangs” are originated within 
the penal system and operate within the correctional facilities; “outlaw motorcycle gangs” use 
their motorcycle clubs as criminal enterprises; “neighborhood or local street gangs” act in a 
specific neighborhoods and jurisdictions and these gangs are larger and more powerful national 
gangs that usually deal with drug distribution and sales (FBI, n. a). 

Street gangs are mostly well organized delinquent groups which contain leaders, core 
members and peripheral members who are usually in similar age group. They usually have 
names, signs, colors, or/and territory (Spergel, 1984). Block and Block (1993) define the street 
gang as an association of individuals who has a name, geographic territory, regular meeting 
pattern, and organized and continuous course of criminality. Nevertheless, these characteristics 
might be in varying degrees. Several studies, regardless of time, geographic location, different 
methods of data collection and analysis have revealed that delinquency of street gangs is 
generally serious and violent.  

This study examines the concepts of gang membership and gang delinquency/violence in 
the light of some selected theoretical approaches and models. In this regard after having very 
brief discussion on gang membership and gang violence, the theories/models of developmental 
and life course perspective, risk factors model, selection, social facilitation and enhancements 
models, theory of normative ambiguity, anomie/strain theory, control theories/social bonding 
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theory, social learning theory, social disorganization theory, integrated theory, and organizational 
theory/network approach will be examined. There will not be in-depth analysis of each 
theoretical approach/model and all findings in the literature will not be listed. This study simply 
aims at explaining gang membership and violence by linking these concepts to selected theories 
and models.  

2. A BRIEF OVERVIEW OF GANG MEMBERSHIP AND VIOLENCE 

Type of violent activities that street gangs engage in differentiated as expressive violence 
and instrumental violence. In an expressive violence, the main goal is injury or violence, and 
other motives have secondary position. Conversely, in instrumental violence, the primary goal is 
not to injure, kill, or hurt but to acquire property or money. Street gang related violence often 
contains expressive characteristics. For instance, while defending identity through impulsive and 
emotional ways, saving the reputation in the gang, expansion of membership are about expressive  
violence; drug related activities that includes gaining more money is about instrumental violence. 
In many cases, expressive violence is more violent than instrumental type violence (Block and 
Block, 1993).  

NGIC list the violent criminal activities of street gangs in 2011 National Gang Threat 
Assessment Report as assault, drug trafficking, extortion, firearms offenses, home invasion 
robberies, homicide, intimidation, shootings, and weapons trafficking (FBI, n. a.). Deschenes and 
Esbensen (1999) defined following crimes as a violent crimes committed by gangs: “1- carried a 
hidden weapon for protection, 2- hit someone with the idea of hurting them, 3- attacked someone 
with a weapon, 4- used a weapon or force to get money or things from people, 5- been involved 
in gang fights, 6- shot at someone because you were told to by someone else” (p. 75). 

Homicide is one of the serious delinquent acts committed by the street gangs.  Young 
adults and Hispanics have been overrepresented in gang homicides cases (Cury & Spergel, 1988; 
Maxon, Gordon & Klein, 1985; Spergel, 1984); nevertheless, there is no consensus as to what 
constitutes the gang homicide (Bailey & Unnithan, 1994). Block and Block (1993) who 
examined Chicago gang homicide data classified gang related street crimes and neighborhoods 
as: turf hot spots where gangs fight over territory control; drug hot spots where gangs intensively 
deal with drug; and drug and turf hot spots where gangs commits both of the crimes. Gang 
involvement in violent crimes and homicide was more often turf-related rather than drug-related. 
The most deadly gang related crimes were between the street gangs and gun has become the main 
tool in almost all gang related homicides (Block & Block, 1993). Gun ownership is one of the 
important predictors of general and violent delinquency (Thornberry et al., 2003). Street gangs 
own gun in order to protect themselves from reciprocal gang violence, to protect their turf, to 
retaliate against rival gangs, and to have good reputation among others (Decker, 1996; Lizotte et 
al,, 2000). 

Street gangs intensively involve in drive-by shootings which might have deadly results. 
Hutson, Anglin & Pratts (1994) who focused on drive-by shootings in Los Angeles where 400 
different gangs with 60,000 members have existed observed that more than 90% of drive-by 
shootings have been perpetrated by street gangs. The main purpose of the drive-by shootings is to 
terrorize and kill rival groups’ members during which children and adolescents are mostly 
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victimized. To their finding, in Los Angeles, gang members are 60 times more likely to die 
because of homicide than members of general population.  

Leadership in gangs is an important role that gang members would like to have. Gang 
members who have been incarcerated are more likely to gain leadership positions due to the fact 
that they are often more respected on the streets especially by younger gang members which in 
turn make it easier to order younger gang members to commit crimes. Prisons for these gang 
leaders are utilized to make connections and establish contacts and criminal networks in the 
community. These connections and criminal networks allow them to more successfully control 
gang operations. Many gang members released from prisons are usually armed with new 
knowledge and improved techniques that might have negative impact in terms of street gang 
activity and violence (FBI, n. a).  

“Demographic characteristics of the street gangs” is another important topic of gang 
studies. Findings of many gang related research revealed that gangs are overwhelmingly male 
(Bjerregaard & Smith, 1993; Esbensen & Winfree, 1998; Triplett & Meyers, 1995), mostly from 
the minorities as African American and Hispanic (Esbensen & Winfree, 1998; Esbensen, 2000, 
Thornberry et al., 2003) and gang members with lower socio-economic status are more likely to 
involve in violent crimes compared to those with higher status (Miller, 1966).   

NGIC’s 2011 report stresses that the number of juvenile participants of gangs has been 
growing in many jurisdictions. Juveniles are targeted by gangs for recruitment because they are 
vulnerable and susceptible to recruitment tactics, they are likely to avoid harsh criminal 
sentencing, and they can be easily directed to violent activities. Immigrant population gives 
opportunity to street gangs to recruit new members. Especially, increased gang recruitment of 
youths among the immigrant population result in increase in the size of gang membership and 
gang related violence in a various jurisdictions (FBI, n. a). Accordingly, gang membership is 
mostly early adolescence phenomenon (especially for females), and prevalence declines overtime 
regardless of the race and ethnicity. Most of the adolescents stay in gang groups less than one 
year (Esbensen & Huizanga, 1993; Thornberry et al., 2003). While female membership mostly 
clusters in early adolescence until mid-adolescence, males’ membership covers adolescence 
period with decrease overtime (Thornberry et al., 2003). To various research findings, over 90% 
of the gang members commit violent crimes. However, females do not commit violent crimes as 
much as males; males are more violent than females (Deschenes & Esbensen, 1999; Miller & 
Decker, 2001; Thornberry et al., 2003). Since females do not involve in violent activities as much 
as males, the rate of being victim of gang related violence posed by rival gangs is less for 
females.  

3. THEORETICAL APPROACHES TO STREET GANGS, MEMBERSHIP AND 
VIOLENCE 

In this part, some selected theoretical approaches are briefly described and then they are 
linked to the street gang related issues such as membership, delinquency and violence utilizing 
the finds of several empirical studies.   
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3.1. Developmental and life course perspective 

There are two main concepts underlie the analysis of life-course dynamics. These are 
trajectory and transitions. A trajectory might be defined as a pathway or line of development over 
the life span of the individuals. School life, work life, marriage, parenthood, and criminal 
behaviors are some of the examples of trajectories.  Basically trajectories have long term 
characteristics. On the other hand, transitions are some of the important life events such as first 
job, first marriage, and first baby. They evolve over shorter time spans and embedded in 
trajectories. Transitions might be either age-graded or not. The events which are considered as 
important are the normative timing and sequencing of role transitions. The period of time 
between first marriage and professional status that result in some earnings in adulthood can be 
mentioned as an example. Accordingly, quoting from Elder (1985, 17), Sampson and Laub 
(1999) defines the life-course as “pathways through the age differentiated life span where age 
differentiation is manifested in expectations and options that impinge on decision process and the 
course of events that give shape to life stages, transitions, and turning points”  (p.189). We can 
see age-graded roles and social transitions and their effects on human behavior in this definition. 
In other words, main focus points of life course perspective are duration, timing, and ordering of 
major life events and their influences on future social developments.  

Trajectories and transitions may cause turning points or changes in the life-course. The 
long term view embodied by the life-course focus on trajectories suggests a very powerful 
connection between childhood events and adulthood experiences. Successful adjustment into 
adulthood can be affected by transitions and turning points. In this manner, trajectories might be 
modified by some of the social institutions and life events such as work, military service, 
marriage, school etc. New conditions and events may affect the life course so as to change its 
direction; so that we can’t say that life course is fully determined (Elder, 1985; Sampson and 
Laub, 1999). In this context, developmental criminology “refers to the study of a number of 
transitions that may occur as one moves along a path include onset, escalation, acceleration, 
diversification, stabilization, and desistance. The key goal for a developmental criminology 
research agenda is to explain these various stages through theory and empirical testing” (Hoffman 
& Cerbone, 1999, p. 344).  

Thornberry et al. (2003) advocate that the life-course perspective has a lot of implications 
for gang related studies. They hypothesize that “adolescent gang membership will have a 
disruptive on life-course trajectories, leading to off-time and disorderly transitions…Gang 
members who remain in the gang for an extended period of time will be more likely to experience 
problematic transitions” (p. 166).  With regards to adolescent gang membership they stress on 
several precocious or off -time transitions such as “dropping out of school, early pregnancy, 
teenage parenthood, living independently from one’s parents (early nest leaving), unstable 
employment patterns, and cohabiting” (p. 167). Youths are expected to make successful transition 
into adult roles; during this period, some of the events, behaviors, and associations such as gang 
membership and delinquency negatively affect appropriate transitions. That is, social network of 
the gangs constrain the behaviors and prevents access to pro-social networks.  
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Thornberry et al.`s (2003) longitudinal panel study covered the ages of 13 through 22 
found that gangs have very harmful and even deadly effects on many aspects of the life-course 
development. They see gang membership itself as a trajectory. After entry into a gang, delinquent 
trajectories incline towards upward. The transition into the gangs occurs in different ages, and 
period of stay in the gang may differentiate. Structural position, neighborhood context, family, 
school, individual characteristics, peers or combination of these factors might be the reason for 
gang membership that leads to violence. Also, duration is important for gang violence that “the 
longer anyone remains on any trajectory, the harder it is to avoid its consequences, and deviant 
trajectories are no exception” (p. 8).  

Life course and developmental perspective complement other studies on gang 
membership and violence by creating detailed understanding of street gang phenomenon. They 
are also useful in terms of explaining antecedent characteristics, origins and aftermath of gang 
membership and violence, and also estimation of time ordered causal models especially when it is 
done using longitudinal research design. However, longitudinal studies have some weaknesses 
such as limited ability to study group process, influence of group process on the  behaviors of 
gang members, and difficulties of distinguishing whether delinquent acts of gang members were 
committed as individuals or for the gang. Further, generalizability of the findings is another 
problem since the study is limited with particular location/s, group/s, individual/s, and time. 

3.2. Risk Factors Model  

According to risk factors model, there are several and mostly overlapping risk factors in a 
person’s background and they lead to negative results including adversity and criminality 
(Cicchetti & Rogosch, 1999; Hill, Hawkins & Battin, 1999; Sameroff et al., 1993; Small and 
Luster, 1994). Identification of risk factors is important in terms of initiating programs for 
prevention of possible delinquency and violence in the future. Howell’s (1997) study categorized 
the risk factors as community, family, school, peer, and individual characteristics. Different risk 
factors from multiple developmental domains might lead to gang membership as well as violence 
which is the natural result of membership.  

Taking gang membership as a dependent variable, Thornberry et al. (2003) found that 
several risk factors (independent variables) are significantly related to joining a gang. For 
instance, neighborhoods with higher proportion of African Americans, poorer residents, and 
higher arrest rate; demographic characteristics of being African American, less educated parents, 
income of family below poverty level; inadequate parent child relations and less attachment of 
families’ to sons; school problems such as weak attachment to teacher and school, lower parental 
expectations; friends who involved in delinquent acts; individual characteristics such as 
experiencing negative life events, having depressive symptoms; and prior delinquency increases 
the possibility of being a gang member. Among these factors, especially prior illegal violent 
activity increases the risk of being gang member and committing violent crimes. However, many 
of these risk factors are not significant for female gangs.  

In sum, gang members have several disadvantages in multiple domains of their 
development and disadvantages increase the probability of participation in the gangs. 
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Accordingly we can observe multidimensionality of life course perspective that is affected by 
several risk factors. 

3.3. Selection, Social Facilitation and Enhancements Models 

In order to understand why gang members commit more violent and serious crimes than 
nongang members, Thornberry et al. (1993, 2003) posit individual based ‘selection model’, group 
based ‘social facilitation model’, and mix of both of them ‘enhancement model’.  

3.3.1. Selection model 

Selection model is a kind of individual based model. According to this model, gangs 
attract/select their members among the adolescents who are already delinquent or who have 
tendency to offend. To selection model, it is expected that delinquency rate of gang members will 
always be higher than nonmembers and this will be the case before, during and after the gang 
membership. 

Selection model proposes that gangs attract adolescents who lack self-control (which is 
the basic premise of general theory of crime) and also those who have no social control. 
Accordingly, gang itself does not have effect on deviant behaviors of individuals in the gang, but 
different characteristics of gang members that nonmembers do not have cause delinquency.  

3.3.2. Social Facilitation model   

Group activity is an important element for social facilitation model. This model suggests 
that gang members are not different from nonmembers in nature. The probability of delinquency 
or committing violent crime is not more than nonmembers for gang members before joining a 
gang group. After joining a gang, group dynamics and group process as well as normative 
structure of the group are likely to lead delinquency. In other words, gang membership is the 
main reason of gang violence or delinquency. So, delinquency is limited with the duration in the 
gang. Some factors inducing delinquency in a gang are; 1-Gang membership legitimizes the 
violent behaviors 2- When there is a threat to the status of gangs and gang members, status is 
regained through delinquency and violence, 3- Aggression is important in terms of ensuring and 
maintaining group cohesion and solidarity (Thornberry et al., 2003).  

 Decker (1996, p. 262) explains the development of gang violence with a model that 
includes 7 steps; “1- Loose bonds to the gang; 2- Collective identification of threat from a rival 
gang (through rumors, symbolic shows of force, cruising, and mythic violence), reinforcing the 
centrality of violence that expands the number of participants and increases cohesion; 3- A 
mobilizing event possibly, but not necessarily, violence; 4- Escalation of activity; 5- Violent 
event; 6- Rapid de-escalation; 7- Retaliation.” Put simply, threat against a group from a rival 
group creates group solidarity and cohesion; in turn it leads to violence as a response to the 
threat. 

 There are parallelisms between social facilitation model and findings of various studies: 
Deschenes and Esbensen (1999) found that gang members felt less guilty than nongang members 
about committing violent crimes and all gang members regardless of gender approved physical 
violence; Miller and Decker (2001) pointed out the significance of group process in gangs and 
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found that females as males involved in gang related violence and in this context 74% of all 
sample had attacked someone with a weapon with the intention of injuring them seriously; 
Rosenfeld et al. (1999) found that gangs facilitate homicides especially in racially isolated and 
disadvantaged neighborhoods; Jansyn (1966) emphasized that delinquent activities of street 
corner groups generally emerge as a response to threats to the solidarity of gang; Decker (1996) 
found that in a gang, collective identification of threat by rival gangs results in increased 
cohesion and then leads to violence to cope with that threat, and Thornberry et al. (1993) found 
that after joining gang group rates of delinquency and drug use increased and then upon departure 
from the group these rates started to decrease. Social facilitation model is also a kind of support 
for socialization theories such as differential association and social learning.  

3.3.3. Enhancement model 

Enhancement is the combination of selection model and social facilitation model. To this 
model, gangs select their members among the adolescents who are already delinquent, and then 
group process and group dynamics cause individuals to engage in more delinquent behaviors. So 
group has a facilitator role for the persons who have already criminal records.  In this model, it is 
expected that gang members would have higher rates than nongang members in terms of 
criminality, and criminality rates would speed up especially when they are active gang members.  

Sarnecki’s (1990) study supported the enhancement model. Sarnecki conducted his 
longitudinal study in Sweeden using samples of adolescents under the age of 20 and all samples 
were suspected of having committed crime. He found that delinquency is directly related with 
network of delinquent relations. He also stressed that “the stronger the connection to this 
network, the more substantial, serious, and long-lasting were the delinquency and other 
asociality. This network also seemed to be very important with regard to the reproduction of 
juvenile delinquency in the municipality. At the end of the follow-up period juvenile delinquency 
in Borlänge had basically the same character as at the beginning, even though the juveniles 
included in the network were, to a large extent, new. The young offenders who were central 
figures in the new network had successively learned their roles from the network's old members” 
(p. 31).  

Overall, although these 3 models attempt to explain relationship between gang 
membership and delinquency/violence, empirical information regarding validity of these models 
is not enough (Thornberry et al., 2003).  Nevertheless, previous research findings generally 
supported the social facilitation model which argues that violent delinquency and violent 
behaviors increase when an adolescent becomes a gang member.  

3.4. Theory of Normative Ambiguity 

According to this theoretical approach, gang violence occurs when one party impugns and 
degrades the honor of other party. Gang member’s belief in terms of code of personal honor 
influences his reactions to perceived insults. Horowitz and Schwartz (1974) explain gang 
violence benefiting from “theory of normative ambiguity.” To Horowitz and Schwartz (1974), 
three conditions are necessary to name a case as a gang violence: 1- In the same setting, at least 
one party must think that existence of other party or his behavior threatens his safety and dignity, 
2- He makes the other party (through his words, gestures and actions) feel that he would like to 
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injure him physically, or he attacks for physical injury, 3- He must be ready to account for his 
actions as a member of a gang. In this context, “any provocative or threatening incident can 
become basis for a collectively held grievance. But, until it does, we feel that physical conflict 
between peers should not be classified as gang violence” (p. 239).  

Honor is an important concept in terms of formation of violence. Miller (1966) who 
examined gang violence found that in most assault cases assaulters and targets were evenly 
matched. In other words, “the bulk of assaultive incidents involved contests between peers in 
which the preservation and defense of gang honor was a central issue…Gang members fight to 
secure and defend their honor as males; to secure and defend the reputation of their local area and 
the honor of their women; to show that an affront to their pride and dignity demands retaliation” 
(p. 110, 112). Accordingly, gang violence has retaliatory characteristics. It is a respond to real or 
perceived violence against the gang (Decker, 1996).  

According to Horowitz and Schwartz (1974), honor “impels one to take an unequivocal 
stand, to choose decisively and openly between divergent courses of action, and to enforce one’s 
claim to deference as a non-negotiable right. One may even have to defend an inadvertent slip as 
a deliberate expression of one’s character. The effort here is to be what one wants to be what one 
wants others to think one truly is” (p. 243). Accordingly, Horowitz and Schwartz (1974) argue 
that honor has an expressive value and there is explicitly a tendency towards momentum in 
situations of normative ambiguity. They also emphasize that individuals initially respond to a 
certain amount of provocation by impression management. However, over time, individuals may 
insult and then damage other party in order to respond to violation of personal space. If a gang 
member fails to do so, it might be considered as a weakness. Wolfgang and Ferracuti (1999) in 
their ‘thesis of a subculture of violence’ makes a similar point by proposing ‘the adult male who 
does not defend his honor or his female companion will be socially emasculated” (p. 105).  

Congruent with this explanations, Horowitz and Schwartz (1974) noted that “…to use the 
idiom of the street gang, one’s pride ultimately tips the precarious balance between honor and 
impression management in favor of violence. Thus, relatively minor incidents have a notable 
tendency to snowball, and it is this movement toward a violent resolution of perceived violations 
of personal space that we call momentum” (p. 243). Put simply, gang members have to choose 
either conventional or honor bound responses. In other words, conditions may force them to 
behave according to the norms of the gang or of the legitimate world. For instance, he knows that 
killing or fighting is wrong and illegal act not only against the law and but also against the values 
of the society, but at the same time, he may be thinking that the honor must be saved regardless 
of all negative consequences like murder of other party.  Horowitz and Schwartz (1974) advocate 
that “as long as young man remains in the gang he rarely becomes acutely conscious of this 
dilemma. It is only after a variety of circumstances push him toward conventional or street career 
that he may see that the capacity to operate smoothly in two contrasting social settings involves 
what the larger society regards as allegiance to two antithetical codes for conduct” (p. 243). In 
sum, the idea of “normative ambiguity links the fluctuation between conventional and violent 
behavior among street groups to the interpersonal relations…This tension is never formally 
resolved but rather is lived through until one is old enough to decide whether one is going to 
move away from the risks of street life” (p. 243, 251).  
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3.5. Anomie/Strain Theory  

Origin of new versions of anomie and strain theories goes back to the study of Merton 
(1938, 1999) and further to the revisions in Merton’s theory which are made by Cohen (1955), 
and also Cloward and Ohlin (1960). Anomie theory and strain theory are different from each 
other but they are related. Today, general strain theory and institutional anomie theory are the 
most famous versions of these two theories.  

Anomie theory and institutional anomie theory; The main focus of the anomie theory is to 
explain why some societies like the U.S. have higher crime rates than others. Anomie theory 
posits that although there is strong emphasis on financial success (especially in U.S.), the 
emphasis on legitimate ways such as hard work and education to carry out this dream is weak. 
Since the regulations are inadequate in the process of ensuring financial success, individuals are 
more likely to try and use all the ways regardless of legality or illegality. In this manner, societies 
that are unsuccessful to regulate goal-seeking behavior are characterized by a state of ‘anomie’ 
(Cullen & Agnew, 1999).  

Institutional anomie theory of crime which is the leading version of anomie theory 
suggests explanations about high crime rates in the U.S. as anomie theory did. The moving point 
of institutional anomie theory is same with anomie theory that high level encouragement of 
people for monetary success (or in other words ‘American Dream’) without legitimate norms for 
achievement such goals result in higher crime rates in the U.S. According to institutional anomie 
theory, the major structures such as family, school, political system, culture are dominated by 
economy and these structures/institutions become less important than economic institutions. As a 
result, life of the individuals become economy oriented, and institutions such as family, school, 
political system become incapable of socializing and training individuals. In such an environment 
even deviant behaviors cannot be sanctioned effectively (Cullen & Agnew, 1999). 

Strain theory and general strain theory; The main question that strain theory looks for 
answer is that why some individuals and groups are most likely to commit crimes. As an answer, 
strain theory posits that when individuals are prevented from achieving cultural goals such as 
monetary success and having middle class status through legal channels, they are pressured into 
offending. There are several barriers and obstacles in the social structure and those obstacles and 
barriers prevent lower class individuals to carry out their goals such as good education, good job 
or having middle class status. When these goals are not accomplished through legitimate 
channels, it creates strain and pressure for individuals and as a result they may respond it by 
committing crime. So, illegitimate channels may appear to be solution for reaching the goals. 
Classical strain theory has been tested very commonly and many of those studies did not support 
the strain theory. Most of the studies that did not give supportive evidence for strain theory found 
that middle-class delinquency as common as lower-class delinquency (Akers, 2000; Cullen & 
Agnew, 1999; Title and Meier, 1990).  

Focusing on delinquent gangs, Cohen (1955, 1999) comes with different explanation of 
strain theory. According to Cohen, as Merton (1938) emphasized, goal blockage is important 
factor for gang delinquency. However, the reason is not the blockage of monetary success of 
lower class or working class boys. As well as financial success, respect from others is another 
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important issue. Financial goals might be met by criminal activities such as theft, but middle-
class status can not be obtained through same channels. As a result, lower-class and working 
class gang boys adapt new status system to have achievement; they create hostility against middle 
class; and they establish a status system that values everything that middle-class reject. For 
instance, while middle-class value private property and respect for others, gang groups value 
destruction, violence, theft, aggression to others (Cohen, 1955, 1999). One of the biggest 
critiques against Cohen’s approach is that values of delinquent gangs are not opposed to 
conventional values as Cohen claims (Cloward & Ohlin, 1999).  

On the other hand, extending the Merton and Cohen’s works, Cloward and Ohlin (1960, 
1999) explain that there are three delinquent subcultures. These are ‘criminal subcultures’ that 
commit theft; ‘conflict subcultures’ that generally fight; and lastly ‘retreatist subcultures’ that use 
drug. The kind of subculture that is adapted depends on the nature of illegitimate opportunities 
that are available to them. Put simply, gangs develop subcultures depending on illegitimate 
opportunities in their environment. Subcultures of gang groups are solution for; 1- problem of 
adjustment to middle-class status, and 2- their inability to obtain monetary success through legal 
channels. These subcultures rationalize or legitimize delinquent behaviors including violent ones. 
So, using strain theory, Cloward and Ohlin (1999) reflect developmental perspective in 
explanation of delinquent subcultures.  

There are several critiques against their approach. For instance, the specialization of gang 
members is not limited with the crimes of theft, fight and drug use. Conversely, gangs engage in 
broad range of delinquent behaviors. It is also necessary to consider availability of both 
legitimate and illegitimate opportunities to have full explanation of crime (Cullen & Agnew, 
1999). Agnew (1999) also lists several weaknesses of abovementioned classical strain theory 
approaches. These theories “1- are unable to explain the extensive nature of middle-class 
delinquency, 2- neglect goals other than monetary success/middle-class status, 3- neglect barriers 
to goal achievement other than social class, and 4- do not fully specify why only some strained 
individuals turn to delinquency” (p. 152).  Taking into consideration these weaknesses, Agnew 
created a new version of strain theory named as “Agnew’s general strain theory”. General strain 
theory is social psychological version of strain theory. According to Agnew’s theory, crime and 
delinquency were considered as an adaptation to stress regardless of the source of that stress. 
Agnew (1992 and 1999) argues that strain results from negative relationship with others. In other 
words, when an individual is not treated by others as he or she would like to be treated, strain 
occurs. This negative relation might be in three forms; “relations where others: 1- prevent or 
threaten to prevent the achievement of positively valued goals (e.g., monetary success, popularity 
with peers), 2- remove or threaten to remove positively valued stimuli (e.g., the loss of romantic 
partner, the death of a parent), or 3- present or threaten to present negatively-valued stimuli (e.g., 
insults, physically assault, overwork)” (1999, p. 120). Cullen and Agnew (1999) explain that 
there is tentative support to general strain theory. So far, researchers examine certain types of 
strain and therefore further research is needed to figure out what kind of strain is mostly related to 
crime. Although, today, strain and anomie theory are no longer popular theories to examine 
causes of crime, it has become one of the most influential theories of crime.  
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Paternoster and Mazerolle (1994) conducted a test using longitudinal sample of 
adolescents and found that several dimensions of general strain are positively related to 
involvement in a wide range of delinquent acts. They observed that strain has not only a direct 
effect but also it has indirect effects on delinquency. Through indirect affect, it weakens the 
inhibitions of the social bond and increases possibility of involvement with delinquent peers. 
Mazerrolle (1998) also observed gender differences in rates of property and violent crimes by 
using general strain theory. He found some evidence of gender differences in the effects of 
negative life events and experiences on violent crimes and property related crimes. In order to 
explain potential pathway of delinquency escalation in early and mid-adolescent, Hoffmann and 
Cerbone (1999) used general strain theory. Their research revealed that there is a relation 
between exposing a relatively high number of stressful life events and a significant growth of 
delinquency.  

Agnew’s general strain theory appeared to be more successful than more limited versions 
of strain theories of the past. However, in order to make adequate evaluation about its empirical 
validity and power, there is a need for additional research on gang violence.  

3.6. Control Theories/Social Bonding Theory 

Unlike other theories focusing on reasons of committing crime, control theories explain 
why people do not commit crime. The basic assumption of the control theories is that everybody 
is likely to involve in delinquency and there is no individual variation in motivation to commit 
crime. Hence individuals need to be controlled not to be offender. Accordingly, social control 
theory proposes that delinquency occurs when the social and cultural constraints over human 
behavior become weaker and less effective. When the control weakens, it results in several 
unacceptable behaviors such as school dropout, alcoholism, mental illness, delinquent and 
criminal careers, or some combination of these outcomes. Even it may end up with more violent 
crimes and especially serious prolonged delinquency (Akers, 2000; Hirschi, 1969; Sokol-Katz et 
al., 1997).  

Some other control theorists have thought differently as in the example of Reckless’ 
Containment Theory. Reckless’ Containment theory incorporated the crime motivating factors of 
personality, social environment and situation. This theory proposes that inner and outer pushes 
and pulls toward deviance will produce delinquent behavior, unless they are counteracted by 
inner and outer containment. In other words, if the motivations to deviance are strong and 
containment is weak, it is likely that an individual/s will commit crime. “Pushes” that lead to 
delinquency might be poverty, deprivation, blocked opportunities etc. “Pulls” are positive 
inducements toward delinquency such as delinquent subcultures, gang structure, attractiveness of 
gang group etc. Some of the outer containments are school or parental supervision and discipline, 
strong group cohesion, and a consistent moral front. Inner containments are strong conscience or 
a good self-concept (Akers, 2000). 

Hirschi’s control theory is usually referred to as social bonding theory. Basic proposition 
of social bonding theory is that delinquency occurs when an individual’s bond to society is weak 
or broken. Hirschi’s social bonding theory proposes 4 types of bonding to others: Attachment, 
commitment, involvement, and belief. These are strongly intercorrelated. If these 4 bonding are 
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stronger with family, school, adult and peers, there will be more conformity and less criminality. 
Attachment to parent and parental supervision are very important for controlling delinquency. 
Peers also have the same effect. In fact, it does not matter to whom one is attached. Even 
attachment to delinquent peers, friends or deviant parents reduces the possibility of criminality 
(Hirschi, 1969, 1999). However, contrary to social bonding theory, later research has found that 
attachment to delinquent friends (Linden & Hackler, 1973; Josine, 1992) and deviant parents 
(Jensen & Brownfield, 1983) resulted in delinquency. Attachment to peers leads to conformity 
only when peers and parents are not delinquent. Gang related research does not support 
attachment related approach of social bonding theory. Because being a gang member and strong 
attachment to the gang group is most likely to result in involvement in violent activities.  

Commitment is about investment in conventional educational and occupational endeavors. 
The stronger the commitment, the stronger to conformity. Involvement is about spending time 
with conventional activities such as being together with family and joining several social 
activities (sport, hobby, recreation activities etc). Belief might be defined as endorsement of 
general conventional values and norms. If a person believes these formal and informal norms, it 
is less likely that he/she will be a delinquent. Apart from abovementioned shortcomings about 
attachment variable, in general, research findings revealed that the magnitude of the relationship 
between social bonding variables and deviant behavior has ranged from moderate to low. High 
correlation is not too often. In sum, many research has supported social bonding theory to some 
extent (Akers, 2000; Hirschi, 1969). 

According to Elliot, Huizanga, & Ageton (1985; Sokol-Katz et al., 1997) the possible 
reasons of weak social control are failure of developing internal controls during the childhood; 
breakdown or reawakening of previously established internal controls particularly during 
adolescence; and social disorganization in some social units such as family which results in weak 
external controls.   

 Rate of female gang members’ serious and violent crimes is less than male partners; 
females generally have the role of helpmate in commission of crimes; females generally do not 
commit violent crimes alone, and more serious and violent type crimes are committed by males. 
These differences between females and males in offense settings have theoretical support. In this 
context, according to social control theory, the level of supervision that children receive is 
important in terms of delinquency and violent crimes. It is believed that while boys are given 
more freedom, girls are restricted much more than boys by their families especially during 
adolescence period. In this manner, the more females are closely supervised, the more their 
opportunities for offending a crime are limited. Accordingly, high level of supervision for 
females creates gender differences in terms of delinquency and violent crimes (Hirschi, 1969; 
Mawby, 1980). These statements support the findings regarding gender differences in the street 
gangs discussed above.  

 In this manner, variations in the weakness of social bonds directly impact on crime rates 
and frequencies between genders. Accordingly, females have lower rates of delinquency and 
violent crimes since they have stronger attachment to family, school, positive peer relations and 
involvement in conventional school activities. Among those factors, strong social bond to family 
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was found as the most important insulator for females than males, and further, influence of family 
decreases for boys faster than girls as they get older (Deschenes & Esbensen, 1999). The role of 
family attachment is important that it helps internalizing of norms for conventional behaviors 
(Hirschi, 1969).  

3.7. Social Learning Theory 

There are two important theories within the framework of social learning theory; 
Sutherland’s Differential Association Theory and Akers’ Social Learning Theory. Akers’ social 
learning theory is a kind of behavioristic reformulation of Sutherland’s differential association of 
crime (Akers, 2000; Burgess & Akers, 1966).  

Differential association theory; Sutherland’s differential association theory is a micro 
level theory. There are nine propositions of this theory; “1- Criminal behavior is learned, 2- 
Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication, 3- 
The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups, 4- 
When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, 
which are sometimes very complicated, sometimes very simple, and (b) the specific direction of 
motives, drives, rationalizations, and attitudes, 5- The specific direction of motives and drives is 
learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable, 6- A person becomes 
delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions 
unfavorable to violation of law, 7- Differential associations may vary in frequencies, duration, 
priority, and intensity, 8- The process of learning criminal behavior by association with criminal 
and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved any other learning, 9- 
Although criminal behavior is an expression of general needs and values, because non-criminal 
behavior is an expression of the same needs and values” (Akers, 2000; Sutherland & Cressey, 
1999). The core proposition of the theory is the sixth one which basically indicates that exposure 
to others’ definitions which are favorable to criminal behavior is important in terms of formation 
of criminal behavior. The seventh proposition makes it clear. That is, if a person is exposed to 
law violating definitions more frequently, in longer time periods, more intensively and as a 
priority than law abiding definitions, it is probable that he/she will violate the law. So it is not just 
an easy learning period (Akers, 2000). 

Akers’ social learning theory; Akers’ social learning theory is not competitive with 
differential association theory. Conversely, it is broader version of differential association theory 
that it integrates Sutherland’s theory with differential reinforcement and other principles of 
behavioral acquisition, continuation, and cessation. In other words, if a research findings support 
differential association theory it also supports Akers’ theory. Differently, Akers’ theory includes 
more behavioral terms, and concepts from behavioral learning theory that makes it soft version of 
behaviorism. So it does not simply mean that criminal behavior is learned (Akers, 2000).  

There are four big concepts that take place in the Akers’ theory; differential association, 
definitions, differential reinforcement, and imitation. First concept-differential association is 
similar with Sutherland’s approach with some additions that differential association has both 
behavioral interactional and normative dimensions. Second concept- definitions are an 
individual’s own attitudes or meanings that are attached to given behavior. Based on 
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rationalizations, definitions of the situation, other evaluative and moral attitudes, an act can be 
defined as right or wrong, good or bad, justified or unjustified, doable or undoable. If many 
individuals define the behavior as good (positive definition) or at least justified (neutralizing 
definition) rather than as undesirable (negative definition), it becomes more likely that those 
individuals will engage in that behavior. Third concept-differential reinforcement means the 
balance of anticipated or actual rewards and punishments which come after or result of a 
behavior. Possibility of committing crime depends on the past, present, anticipated future rewards 
and punishments for their actions. While reward/positive reinforcement and avoidance of 
punishment/negative reinforcement strengthen the behavior, aversive stimuli/positive punishment 
and loss of reward/negative punishment weaken it. Reinforcing sources are those groups which 
control individuals’ major sources of reinforcement and punishment and expose them to 
behavioral models and normative definitions. So, firstly family and peers-friends, then schools, 
churches, and other groups are some important ones of these groups. Last concept-imitation is 
about exhibiting same type of behaviors after observing others’ behaviors. Accordingly, 
observation of behaviors in a group may affect an individual’s behaviors (Akers, 2000; Akers, 
1977 cited in Morash, 1983). To Akers et al. (1979) social learning theory is complementary to 
other sociological theories and it can be used to have more comprehensive explanations of 
deviant behaviors. 

Although variables of differential association, definition, imitation, and differential 
reinforcement are directly related to gang membership and violence, among them, perhaps the 
most important exploratory variable which have link to gang research is differential associations 
(Winfree et al., 1994b). In this context, Battin et al. (1998) found that adolescents who have 
delinquent friends are more likely to engage in delinquent behaviors. Moreover, if an 
adolescent’s friends are members of a delinquent gang, the possibility of that adolescent’ 
involvement in delinquent activities increases due to group process and norms favorable to 
violence within the gang. Gangs encourage and reinforce participation in violent behaviors and 
produce more frequent, intense and enduring association with delinquent friends.  

In addition to the study of Battin et al., Winfree et al. (1994a; 1994b) in their work found 
that gang membership and delinquency could be explained by social learning variables of 
attitudes (toward gangs and gang activity), social reinforcers and punishers, and differential 
association. These results were true even controlling demographic variables such as ethnicity, 
gender, and place of residence (Winfree, 1994a). Put simply, operation of the social learning 
variables offer critical insights into the ties between gangs and crime (Winfree, 1994b). 
Benefiting from Akers’s social learning theory, Morash (1983, p. 313) hypothesized that 
regardless of whether the peer group is like a gang and irrespective of the community context or 
youth, peers’ delinquency is itself predictive of individual’s delinquency. As a result of the test, 
she verified her hypothesis. 

Deschenes and Esbensen’s (1999) findings are also consistent with propositions of social 
learning theory. They used integrated approach examined the varying perceptions of violence of 
males, females and gang members. They especially took into account the social learning variables 
considering that they are significant correlates of violent crimes. They found that adolescents use 
techniques of neutralization to justify violent behavior. In this regard while few adolescents 
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approved of violence, many of them accepted the use of violence in specific conditions. For 
instance, majority of youths justified hitting if “1- one is hit first, 2- it is necessary to protect 
yourself, 3- there is a threat to family or friend”  (p. 85-86). However, differences in perceptions 
of guilt and the ability to neutralize violent behavior are particularly important when looking at 
gang versus nongang youths. While both male and female approved physical violence in gangs, 
in non-gang members males were more likely than females to accept physical violence. 
Accordingly, Deschenes and Esbensen (1999) emphasize that the most plausible explanations of 
this gender difference of violence relate to “differences in learning and reinforcement of 
behaviors through the process of socialization” (p. 67-68). In sum, gang membership seems to be 
significantly related to neutralization of violence and lack of guilt, for both males and females. 
Another study by Esbensen and Deschenes (1998) revealed that social learning models helps 
more than social bonding models in terms of distinguishing between gang and non-gang 
members including both male and females.   

Similarly Bjerregaard and Lizotte (1995) who examined the relation between gun 
ownership and gang membership found that youth who joined the gang exhibited higher rates of 
tendency to gun ownership and other delinquent behaviors. But these delinquent behaviors are 
generally limited with their presence in the gang. Because of the fact that their gun subculture and 
delinquent behaviors have decreased when they left the gang. They noted that gang milieu 
facilitates illegal activities and there is an influence of social learning process on the illegal 
activities. “Gangs provide youths with both an environment which is conducive to learning 
criminal values and behaviors and to techniques for engaging in those activities” (p. 52).  

Social learning theory is one of the mostly tested and preferred theories in the general 
crime related literature despite some critiques of it. For instance, it has been argued that the 
testability of basic learning principles which incorporated in social learning theory is tautological. 
That is, the statement of ‘if behavior is reinforced it will be strengthened” is tautological. Another 
criticism is about temporal sequence of events. Although social learning theory states that 
delinquent associations cause delinquency, some argues that delinquency causes delinquent 
associations. Contrary to criticisms, Akers emphasized that almost all research conducted using 
social learning theory has found strong relationships between social learning variables and 
delinquent behaviors as theoretically expected. Especially, findings of several social learning 
related studies’ revealed peer effect and also child–parent interaction as a strong predictor of 
deviant behaviors. So, the big amount of research literature figured out the importance of 
differential associations and definitions in explaining crime (Akers, 2000). 

3.8. Social Disorganization Theory 

Social disorganization theory was first developed by Shaw and McKay (1999) in the 
studies of urban crime and delinquency. This theory has generally been applied to urban crime 
and deviance. Social disorganization theory assumes that if there is less solidarity, cohesion or 
integration within a society, community, or group, it is likely to observe higher rates of 
criminality. The rates of delinquency in the lower class neighborhoods are high especially near 
the inner city and it decreases toward the more affluent areas. In inner cities, the conventional 
institutions becomes weak and value system supportive of crime is nurtured. Although families or 
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other adults in this disorganized inner city communities try to teach children moral values, they 
meet difficulties because of several criminal influences such as gangs and adult criminals. Most 
badly, when delinquent traditions take hold, it is transformed from one generation to the next, 
especially through interaction in neighborhood peer groups. In the areas where crime rates are 
high, it is most likely to observe poor housing, incomplete and broken families, high rate of 
illegitimate births, and unstable population, and physical decay. The residents have lowest level 
socio-economic status with low income, education and occupation. These areas are characterized 
by high rates of adult crime, drug addiction, alcoholism, prostitution, and mental illness. These 
are the result of social disorganization in these areas. In addition industrialization, urbanization, 
and other social changes cause social disorganization (Shaw & McKay, 1999; Akers, 2000).  

According to Spergel (1984), social disorganization theory may be the best one in terms 
of explanation of development of violent gangs. Therefore, Pizarro & McGloin (2006) examined 
the distinction between gang and non-gang homicides. They focused on the etiological 
differences between these homicides at the multivariate level benefiting from social 
disorganization theory and Decker's (1996) collective behavior hypothesis of gang violence. They 
found significant differences between gang and non-gang homicides at the incident level. 
Although poverty was a significant predictor, the social disorganization measure did not predict 
gang homicide.  

Curry and Spergel (1988) examined the gang and non-gang homicides that occurred in the 
city of Chicago from 1978 to 1985 within the realm of social disorganization approach. They 
found that gang homicide rates were ecologically distinct from non-gang homicide rates. This 
result was fitting nicely within a social disorganization framework. In order to operationalize 
social disorganization theory they used following variables: 1- Economic disadvantage factor (the 
percentage of people living below the poverty line), the mortgage investment per dwelling, and 
the unemployment rate; 2- A measure of the concentration of Hispanics in a community. Their 
findings revealed that the concentration of Hispanics in a community and poverty were 
significantly related to gang homicides. Rosenfeld et al. (1999) also found that neighborhood 
disadvantage was predictor of both gang and nongang related violence.  

On the other hand, according to Akers (2000), to what degree social disorganization has 
influence on crime is unclear. Often, it is not measured carefully. Even in the most disorganized 
areas, only a limited number of youth involve in crime. Moreover, it is not so clear exactly what 
physical, economic, population, or family conditions constitute social disorganization.  

Also, there are still concerns about the strength and relevance of some social 
disorganization variables such as economic status, family disruption, residential mobility, 
urbanism, and ethnic heterogeneity in explaining homicide rates within geographic areas. 
Moreover, no social disorganization variables had presented a consistently positive relationship 
with homicide rates in geographic areas in almost all studies (Land, McCall, &Cohen, 1990). In 
this regard, although many studies found that economic status and family disruption were related 
to homicide rates within geographic areas, some others could not find any relations (Loftin & 
Parker, 1985). Many other researchers found conflicting evidences in terms of strength, direction, 
and relevance of other social disorganization variables such as residential mobility, ethnic 
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heterogeneity and urbanism, and gang homicide (Land et al., 1990; Loftin & Parker, 1985; 
Peterson & Krivo, 1993).  

3.9. Integrated Theory    

There are also some studies that prefer integrated theory approach with several reasons. 
The advocates of integrated theory mainly indicate that single theory is not enough to explain all 
variations in crime. Also, to supporters of integrated theory, classical theories generally predict 
similar outcomes and they do not provide a firm basis devising crucial tests. Since classical 
theories generally contain single explanatory variable, they exhibit poor performance; however, 
the causes of crime and delinquency are multiple in nature, and therefore it is necessary to 
combine different theories in order to find out all causal variables (Elliot et al., 1999; Liska et al., 
1989). In this regard, Liska et al. (1989) note three types of integration: Side-by-side integration, 
end-to-end integration, and up-and-down integration. “Side-by-side integration is the most 
common form of integration that partitions cases of crime by the theories that best explain them... 
End-to-end integration is about specifying the temporal order between causal variables, so that 
the dependent variables of some theories constitute the independent variables of others. For 
instance, the variables from social control do not directly affect deviance but affect the variables 
from differential association theory, which in turn directly explain deviance… Up-and-down 
integration is also known as deductive integration. It is accomplished by identifying a level of 
abstraction or generality that will incorporate some of the conceptualization of the constituent 
theories” (Liska et al., 1989, p. 7-14). Another classification is as conceptual integration and 
propositional integration. While the former means that concept from one theory are shown to 
overlap in meaning with another theory’s concepts, the latter might be made by placing 
explanatory variables from different theories into some kind of causal or explanatory sequence. 
Also there is a ‘small or middle range integration’. In this type integration theories are perceived 
as general theories rather than as parts of an emerging theory (Cullen & Agnew, 1999; Lizka et 
al., 1989).  

Baskin and Sommers (1993) who examined violent crimes emphasized different studies 
on initiation into the violent crime “ignore the advances in criminological theory and research 
based on the integration of control, strain, learning, and ecological approaches” (p. 562). In their 
study they found that neighborhood, peer, and addiction factors are some important variables that 
impact on initiation into violent crimes of both males and females. In addition, depending on age 
at first crime, different configurations of these factors facilitate the initiation of violent offending. 
Deschenes and Esbensen (1999) examined relative contribution of social-bond, self-control, and 
social learning concepts to the explanation of gang violence. Their findings pointed out the 
importance of several variables such as poor parental monitoring, low commitment to school, and 
gang membership as a predictor of gang violence. Further, peer groups and gang membership 
appeared to be important factor for especially male involvement in violence.   

Spergel (1984) who examined development of violent gangs in Chicago emphasized that 
social disorganization theory might best account for development of gang violence; culture 
conflict theory is good to explain the creation of integrated gang type; and further strain or anomy 
as well as social disorganization might be best option for explaining segmented gangs’ 
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development. In order to establish his model he proposed several propositions benefiting from 
these theories. The first proposition contends that “the violent gang is a natural, lower-class 
interstitial institution, resulting mainly from the weakness of secondary institutions, such as 
school, local communities, and ethnic organizations, and to some extent from the weakness of 
primary institutions such as family, to provide adequate mechanisms of opportunity and social 
control, particularly in the transition of males from youth to adulthood” (p. 202). Second 
proposition indicates that “the violent gang is essentially a young adult adaptation, generally 
following upon the individual’s prior delinquent status” (p. 202). Since older and less educated 
adolescent who are generally from minority group is in trouble to find job and thus violent gang 
becomes an option for him to obtain alternate income and status. The last proposition posits that 
for violent gang adaptation there appear community-structured routes such as integrated and 
segmented. The integrated type is more prevalent and can be observed in unstable newly settled 
locations where lower-class people like Hispanics and Asians live. In contrast, segmented type 
produces lower gang violence and they are mostly stable but very poor locations where poor 
Blacks and sometimes Hispanics live. Spergel (1984) found that larger societal processes of 
segmentation and integration may create different violent gang associational patterns among 
offenders and victims. These patterns of association differentiate by age, race and ethnicity in the 
several gang types and subcultures. He also argued that while there are heterogeneous patterns in 
the integrated subculture, it is more homogenous in the segmented subculture.  

Elliott et al. (1999) used end-to-end integration model and integrated strain, social control 
and differential association/social learning theories in their study. They described 2 big pathways 
to delinquency: 1- Low social control increases the likelihood of association with delinquent 
peers that increases the likelihood of delinquency, 2- If individuals have high social control it 
creates strain which reduces their level of control, which increases their likelihood of association 
with delinquent peers that results in delinquency.  

Hirschi (1979) is one of the biggest critiques of this theory. He emphasizes that such 
approaches generally do not take into consideration differences in the assumptions especially in 
the end-to-end type integrative theories. So, integration does not become in meaningful sense. 
According to Liska et al. (1989) theoretical integration is not always persuasive. Although 
integrative approach criticizes that crucial test of crime and deviance are rarely definitive and so 
offers integrative theory, Lizka et al. stresses that it is unrealistic to expect definitive result in any 
form of hypothesis, hence it does not form a good reason to adapt an alternative strategy for 
theorizing. However, Lizka et al. (1989) think that there is a need for theoretical development and 
it can be carried out through theoretical integration.  

3.10. Organizational theory/Network & Group Approach 

Group is one of the most important dynamics for gang delinquency and violence. As 
argued in different part of this paper, it is likely to see group influence in different models such as 
social facilitation or enhancement model, and in different theories such as social learning theory.  

The solidarity is important for the gangs. When there is decline in the solidarity it starts to 
threaten gang members. The way to respond to this threat is group activity that group activity 
arouses interest, attracts, and re-involves the group members. The meaning of a group is a kind of 
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defense for them against enemy. These enemies are generally other adolescent/gang groups, 
groups from other locations or neighborhoods. If a person is not a member of any group, it is 
most likely to be harassed by any of the numerous groups in the area (Jansyn, 1966).  

Peer group influence, particularly the influence of delinquent peers, is one of the strongest 
predictor of delinquency and violent behavior. In this context, social network theory seems to be 
one of the most appropriate approaches in terms of explaining group effect on delinquency 
(Thornberry et al., 2003). According to social network theory, social networks constrain the 
behavior of members who participate in the group such as street gang. Groups want their 
members’ behaviors to be consistent with the group’s dominant behavioral themes. Network 
approach also helps some basic theories such as social control, differential association, or 
Agnew’s social learning theory to explain delinquent behavior. In this manner, social control 
theory’s explanation about the constraining effect of social integration; and differential 
association and Agnew’s social learning theory’s emphasis on the interaction among actors and 
their associates are consistent with network approach’s basic premises.  The social network also 
takes into consideration the content of norms and behaviors which exist in the personal network. 
In addition, network approach is effective in terms of examining the structural characteristics of 
personal networks and their implications for the study of delinquent behavior (Krohn, 1986).  

Taking into account the network approach, Thornberry et al. (2003) suggested that gang 
groups are expected to have stronger and qualitatively more different criminogenic influence on 
their members than nongang criminal groups. As they expected, their study revealed that the 
impact of gang membership is greater than the impact of other delinquent groups including 
highly delinquent ones in terms of violence and general delinquency. To them, the reason might 
be the gang structure and group process which are more formal and hierarchical than other 
adolescent peer groups. Accordingly, unlike nongang groups, this structure of gangs creates 
conditions for violent delinquency. Further, gang groups are territorial that it causes conflict and 
violence in order to protect the turf. On the other hand, strong group process which includes 
violence and aggression contributes cohesion and solidarity and more violent crimes as well. It 
appears that association with delinquent peers is an important predictor of general and violent 
crimes of street gangs.  

In this regard, Papachristos (n.a.) used network approach to describe and analyze gang 
related homicides. He basically argues that murder is not a property of individuals. Conversely, it 
is a property of social networks and it occurs through an epidemic like process of contagion in 
which violence diffuses among connected individuals and groups. “In short, social order of 
murder is defined by the manner in which social networks are constructed and by the people’s 
placement in them” (p. 3). His findings revealed that “gangs are not group of murderers per se, 
but rather social networks in which violence ricochets back-and-forth” (p. 5).  

4. OVERVIEW AND CONCLUSION 

Gang membership and criminal activity continues to flourish in the US communities. 
According to NGIC’s 2011 National Gang Threat Assessment Report, overall increase in gang 
membership, expansion of criminal street gangs’ control of street-level drug sales and 
collaboration with rival gangs and other criminal organizations are some of the most prominent 
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recent gang related facts. Gangs not only involve in violent activities to defend their territory 
from rival gangs, but also they are likely to establish new alliances between rival gangs by 
suspending their former racial ideologies in pursuit of mutual profit. Gangs always seek new 
tactics to enhance their criminal operations. In this regard, they develop new tactics against law 
enforcement tactics, diversify their criminal activity and commit lower-risk and more profitable 
crimes, employ new strategies utilizing communication and internet technologies, establish 
associations and alliances with other gangs and criminal organizations both domestically and 
internationally (FBI, n. a).  

NGIC further reports demonstrate that gangs have increasingly involved in non-traditional 
crimes such as alien smuggling, human trafficking, and prostitution. Besides, currently, gangs are 
also engaging in white collar crimes such as counterfeiting, identity theft, and mortgage fraud due 
to higher profitability and lower risk of detection and punishment compared to crimes such as 
drug and weapons trafficking in the US (FBI, n. a). Based on the NGIC’s recent report, it can be 
asserted that gangs’ engagement in uncommon and extraordinary crimes require more empirical 
examination. These new trends also seem to need more theoretical inquiries in order have 
detailed understanding of the phenomenon.   

Understanding of what brings individuals together so as to lead violent activities clouded 
somewhat by the lack of adequate level of agreement in the gang related scientific literature. 
Nevertheless, based on the data collected through both qualitative and quantitative methods such 
as observational studies, official reports, and survey research, it is possible to emphasize that 
there is a strong relationship between gang membership, and delinquency and violence. In other 
words, gang membership facilitates delinquent and violent activities, and gang violence appears 
to be a natural result of gang membership (Bjerregaard & Smith, 1993; Curry & Spergel, 1988, 
1992; Esbensen & Huizinga, 1993; Fagan, 1989; Rosenfeld et al., 1999; Thornberry et al., 2003). 
Accordingly, Thornberry et al., (2003) found that 98.1% of the gang members involved in 
general delinquency and the percentage for involvement in violent crimes is 90.6%. Furthermore, 
when compared with non-gang members, gang members also account for larger proportion of 
violent and other type of crimes for both males and females and the longer they stay in the gang 
the more they commit all types of crime (Esbensen & Hizanga, 1993; Thornberry et al., 2003) 

There are several risk factors in individuals’ life that might lead them to participate in 
gang groups such as family, peer, neighborhood, social environment, or background 
characteristics. It is important to take into consideration these and other possible risk factors in 
terms of preventing negative effects of these risk factors, and creating adequate policies and 
strategies against street gangs.  

 It is for sure that no theory has perfect explanation power, especially the measurement of 
very sensitive topics such as gang membership and gang violence. In fact, in many cases it is not 
possible to use only one theory to explain whole process. Each theoretical approach and model 
covers different aspects of gang concepts and helps us have different aspects to gang 
phenomenon. On the other hand, propositions of some theoretical approaches are supportive of 
each other. For instance, the proposition of social facilitation model which contends that 
participation to a gang is most likely to result in delinquency and this delinquency is limited with 
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the active membership period in the gang might be linked to  socialization theories of differential 
association theory and social learning theory. 

 Most of the studies, especially those that reveal descriptive information such as size of 
the groups, and increases and decreases in the numbers rely on surveys of law enforcement 
agencies. So, it is most likely that findings obtained through these surveys are biased. For 
instance, increase in the gang violence might be the result of heightened awareness of gang 
related problems, new policies of several organizations such as police agencies or government 
against gang groups, public’s interest towards to gang problem that forces authorities to make 
detailed research etc. (Thornberry et al., 2003).  
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MÜZ ĐK TÜRÜ OLARAK ZEYBEK ( ĐZM ĐR-TORBALI ÖRNE ĞĐ) 
 

Tarkan ERKAN * 

ÖZ 

Zeybekler, tarih içerisinde gösterdikleri başarılarıyla kahraman olarak görülmüş ve halk tarafından 
benimsenmiş, dilden dile dolaşarak haklarında türküler yakılmıştır. Müzikle beraber danslarda üretilmiştir. 
Gerek zeybeklerin kendi ürettiği müzik ve danslar,  gerekse halkın zeybeklere ithafen ürettiği müzikler ve 
danslar, bu durumu özelleştirmiştir. Günümüze kadar gelerek kültürel anlamda yaşatılmışlardır.  Dolayısıyla 
kültürel anlamda yıllara dayanan oluşumla birlikte, kendine özgü dansları, giysisi ve müziklerine sahip, kişiler ve 
toplulukları anlamına da bürünmüşlerdir. Halkında benimsediği bu kültür, günümüzde halk tarafından müzik-
oyun-kostüm-davranış olarak sahiplenilmiştir. 

Zeybek ezgileri dünyasal müziğin içerisinde gösterdiği özelliklerden ve farkındalıktan ötürü bir müzik 
türü haline gelmiştir. Yapılan çalışmamızda Đzmir Vilayeti-Torbalı ilçesi-Göllüce, Ormanköy ve Helvacıköy alan 
araştırmalarından lokal olarak örnekler verilmiştir. Bu lokal çalışmanın sonucunda hem zeybek müziğinin bir tür 
olduğu anlatılmış hem de bölgesel tavrın da kültürel zenginlik bakımından önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Müzik, Zeybek, Tür, Tavır, Bölgesel Tavır. 

 

ZEYBEK AS A MUSIC GENRE (IZMIR-TORBALI REGION) 

ABSTRACT 

Zeybeks are patriotic rebellions who are heroes admired by their society. Their stories are told as 
folkloric tales and epics, also a lot of folk songs and folk dances have been created after them. Some of those 
folk songs and dances have been created by zeybeks themselves, their followers and the local people of their 
region. Their way of life, traditions, dances and music evolved into the folkloric culture of the region today.  

Among the world music forms, zeybek music differentiates itself through its structural and local 
features. In this paper, zeybek folk songs recorded in our field research from Torbalı Göllüce, Ormanköy, 
Helvacıköy villages of Izmir City are presented. Zeybek muic being a music genre is argued. This paper is 
particularly prepared to focus on the traditional style of this region. 

Key words: Music, Zeybek, Genre, Style, Traditional Style 

 

Zeybek, Batı Anadolu’da yaşamış, tarihi antik çağa dayanan, günümüzde ise sadece 
kurumsal olarak yaşamakta olan, kendine özgü kuralları, adalet sistemi, yaşam biçimleri ve 
kendine has giyim kuşamları olan, küçük guruplar “çeteler” halin de varlığını sürdüren, 
özgürlüklerine düşkün ve bu yüzden geçmişte yönetim karşıtı aktif silahlı eylem adamları 
olma özelliğini taşıyan, daha sonraları ise milli mücadele’de “kurtuluş savaşında” ordunun 
yanında destek kuvvet görevi üstlenen, düşmanı kendi taktikleriyle şaşırtan ve bozguna 
uğratan mert, cesur, yiğit gibi kavramları üstünde taşıyan, yaşadıkları yerlerde sözü kesinlikle 
dinlenen, Batı Anadolu özel kişileri ve kuvvetleridir.  

Zeybekler, tarih içerisinde gösterdikleri başarılarıyla kahraman olarak görülmüş ve 
halk tarafından benimsenmiş, dilden dile dolaşarak haklarında türküler yakılmıştır. Müzikle 
beraber danslarda üretilmiştir. Gerek zeybeklerin kendi ürettiği müzik ve danslar gerekse 
halkın zeybeklere ithaf en ürettiği müzikler ve danslar, bu durumu özelleştirmiştir. Günümüze 
kadar gelerek kültürel anlamda yaşatılmışlardır. Dolayısıyla kültürel anlamda yıllara dayanan 
                                                           
* Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi, 
tarkanerkan69@gmail.com 
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oluşumla birlikte, kendine özgü dansları, giysisi ve müziklerine sahip, kişiler ve toplulukları 
anlamına da bürünmüşlerdir.  

Batı Anadolu’da Müzik ve Dans kültürü kökenini zeybeklerin derin etkisi 
oluşturmuştur. Halk, zeybeklere ithafen müzikler ve oyunlar yaratmıştır. Bu kültür o kadar 
etkiye sahip olmuştur ki, zamanımızda da hâlâ devam etmektedir. “Zeybekler, tarih içerisinde 
gösterdikleri başarılarıyla kahraman olarak görülmüş halk tarafından içselleştirilip dilden 
dile dolaşarak haklarında yakılan türkülerle, danslarla günümüze kadar kültürel anlamda 
yaşatılmışlardır.”  (Erkan, 2012: 103) 

Zeybekliğin kökeni ve etimolojik olarak birçok araştırmacı ve yazarın varsayımlar 
üzerine görüşleri olmuştur. Karmaşık bir konu haline gelen Zeybek konusunun tartışmaları 
halen devam etmektedir.  

Hiç kuşku yok ki, aslında Türkçe’nin ses uyumuna baktığımızda kelime Türkçe 
kökenlidir.  Her ne kadar yiğitlik, mertlik, korkusuz, çevik anlamına geldiğini söylenmiş olsa 
da, bu saydığımız kavramların en üst mertebesi olarak Efelik karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda 
ki örnek ise bir Zeybeğe söylenen ama Efe’liği öven bir şiirdir. 

“Bak Yiğidim, Efelik mertliktir, Kaldırdın mı kolları bereket getirir, Çırptın mı ellerini 
yürekleri titretir, Vurdun mu dizlerini yeri göğü inletir.” (Ramazan Kıvrak, Kişisel Görüşme, 
2013) 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünün 
gerek yurt içi gerek yurt dışında yaptığı çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda, Zeybek 
kelimesi; Türkçe’nin içinden türeyerek ve yine Türkçe’nin kendi yapısına ayak uydurarak 
değişime uğramış öz Türkçe bir kelimedir. Bazı halk bilimiyle uğraşanların söylediği gibi 
kelime Yunanca değildir. Yunanistan da yaşayanlar: Türkçe olan Zeybek kelimesine 
Zeybekikos ve Abdal “Orta Asya Horasan’dan Anadolu’ya göçen Türkler” kelimesine 
Abdalikos demektedirler. Pir Sultan Abdal örneği gibi.  

Yunanistan’da Abdalikos ve Zeybekikos ifade edildiğinde ise Türk gibi anlamına 
geldiği de öğrenilmiştir. (E.Ü. DTMK THO Alan Araştırmaları Arşivi, 2013)  

Ayrıca Abdal TDK ’ya göre:  

1. Safevîler devrinde Đran'da yaşayan Türk Oymaklarından biri  

2. Anadolu'da yaşayan Türk Oymaklardan bazısı demektir.  

Bu açıklamalar dışında ise; Zeybek kelimesi üç ayrı anlam içerir:  

• Zeybek bir kişidir, kimliktir.  
• Zeybek, geleneksel Türk Halk Danslarından birinin, dolayısıyla bir dans türünün 
adıdır.  
• Zeybek, bir müzik türüdür.  

Zeybek kelimesinin ifade ettiği bu anlamlardan en çok birincisinin üzerinde durulmuş, 
diğer anlamlardan dansla ilgili olan hakkında da az-çok yazılar yayınlanmış olmasına karşın, 
bir müzik türü olarak zeybekten yok denilecek kadar az söz edilmiştir. (Akdoğu, 2004: 34-36) 
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Bu düşünce ile zeybek müziklerinin ülkemizde ve dünyada ki neden tür olma özelliği 
taşıdığı anlatılacaktır. Tür olabilmesi için hangi yapıda olması, hangi kurallara uyması, 
farkındalığının ne olması gerektirdiği anlatılacaktır. 

Zeybekler, efenin yol göstericiliği doğrultusunda hareket ederler. Efelik töresine göre 
efeden hiçbir şey soramazlar. Ona akıl vermeye, yol göstermeye kalkışmazlar. Herhangi bir 
tartışmaya girişmezler, hüküm yürütmezler. Bunun tersi bir durum çekişme ve çatışmalara, 
çetenin bölünüp parçalanmasına yol açar. (Sun, 1941: 38) 

Törelerine göre efe öl dese ölür, kal dese kalırlar. Zeybekler arasında bağlama ve cura 
taşımak, türkü çalıp söylemek eski bir zeybek geleneğidir. Dönemin tanıklarına göre çete 
halinde dolaşan zeybekler, mutlak olarak sırtlarında üç telli bağlama da taşırlardı. Dağların bu 
sergüzeşt adamları, yaylalarda, yalçın kayalar üstünde, bayırlarda, ormanlarda tepelerde veya 
dere kenarlarında topluca otururlar; bağlamalarını çalar, oynarlar; eğlenirler; muhabbet 
ederler; kendilerini avundururlardı. Sık sık da türkü düzerlerdi. (Ormancıoğlu, 1963: 361)  

Kütahya-Gediz bölgesinden, 19.yüzyılın ünlü efelerinden Đslamoğlu’nun da çok güzel 
cura ve bağlama çaldığı, deyiş ve türküler söylediği bilinmektedir. Hatta deyişlerinden birinde 
Ben sazımın tellerinden hız aldım, bir başka deyişinde ise Gönül Aşksız, dağlar sazsız 
olmuyor. (Oktay, 1945: 10) 

Yaşadıkları dönemlerde içinde bulundukları bölgedeki yerel halk tarafından da 
desteklenen zeybekler, Birinci Dünya Savaşından sonraki Yunan işgali ve Milli Mücadele 
yıllarındaki bağımsızlık yanlısı eylemleri, cesur, zeki, korkusuz tavırları ile Türk halkının 
sevgisini kazanarak, Ege ‘de yiğitlik ve mertlik sembolü olmuşlardır. Cumhuriyetin 
kurulmasıyla birlikte zeybeklik kurumu sona ermiştir. Bu kurumdan geriye zeybek kültürü, bu 
kültürü en iyi yansıtan zeybek dansları ve müziği kalmıştır. (Karademir, 2003: 195-196) 

Yazımızda müzikten örnekler vereceğimiz Đzmir vilayeti, kozmopolit bir yapıya 
sahiptir. Levanten şehridir. Yani: Osmanlı Devleti içinde özellikle Tanzimat sonrasında büyük 
liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hristiyanları tanımlamak için kullanılan bir 
sözcük olan Levanten, şu anki Doğu Akdeniz'e kıyısı olan devletlerde yaşayan, Osmanlı 
döneminde yerleşmiş, Fransız-Đtalyan kökenli Katolikler olarak anılmaktadır. 8000 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Đzmir vilayeti, birçok kültürün birleştiği merkez haline gelerek, birçok 
müzik türünün sahip olduğu merkez haline de gelmiştir. Đzmir; Yerel Halk müziği yanında, 
etnik kökenlilerin halk müzikleri, Türk sanat müziği, askeri müzik, cami müziği, popüler 
müzik, ulusal müzik, dünyasal müzik ve her türlü müziğin barınabildiği bir şehir olmuştur. 
Đzmir vilayeti, gelişen, farklılaşan, toplumsal ve dolayısıyla farklılaşan kültürel yapı ile 
müzikte ki zenginliğini ortaya koymuştur. Ancak halkın her zaman yaşattığı bir tek tür, 
popüler kültürle veya diğer müzik türleriyle yarışmadan, sonradan gelen değil, geçmişi ile 
günümüze kadar gelmeyi başarabilen, asilliğini bozmadan, üzerine tarihi ve yaşamları da 
koyarak gelebilen, çok uzun yıllara rağmen kalabilmiş, Zeybek müziği olmuştur. Zeybek 
müziği, Ülkemizin dünyaya sunduğu özellikleri tartışılmaz bir müzik türüdür. Çünkü birçok 
özelliklerinden dolayı ileri de açıklayacağımız üzere, Dünya’da başka örneği olmayan tek 
müzik türümüz olma özelliğine sahiptir. 

Zeybeklerin Müzikte Tür Olma neden-sonuç ve kuralları ilişkisi şu şekilde anlatıla 
bilinir: Coğrafya, iklim, bitki örtüsü, canlıların da kültüre etki etmesinin yanı sıra, bölgedeki 
insan yaşam şartlarının zeybeklerin düzenine ayak uydurmasıyla birlikte, zeybek dans ve 
müzikleri ortaya çıkmıştır. Zeybeklik kurumunun birer parçası olarak, zeybek dansları ve 
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zeybek müzikleri ayrıca iki dalda da tür olma özelliğine sahiptir. Dansların ve müziklerin 
kendine has özelliklerinden dolayı, zeybek denildiğinde; dans ve müzik olarak da 
algılanmaktadır. 

Tür, değişmez ögelere sahip olgular için kullanılan bir terimdir. Müzikte tür denilince, 
o tür’e ilişkin değişmez müziksel ögeler bulunduğu anlaşılmalıdır. Bu müziksel ögeler; 
GTHM’de (Geleneksel Türk Halk Müziği) genel olarak, düzüm (ritim), makam ve tavır 
ögeleridir. Bu açıdan bakıldığında, GTHM içinde birçok tür bulunur. GTHM içinde yer alan 
en önemli müzik türlerinden biri de Zeybek’tir. Yani, Zeybek, GTHM’nin bir alt türüdür. Bir 
diğer deyişle de, zeybek türünün değişmez ögeleri vardır. Bu ögelerin en önemlisi ise, biraz 
sonra ayrıntılı olarak açıklayacağımız gibi, düzümsel “ritmik”dir. 

Zeybek müzikleri, icra edildiği vilayetlerde ezgisel ve ritimsel düzümlerin farklılığı 
hemen göze çarpmaktadır. Hatta daha da çarpıcı noktası, örneklendireceğimiz Đzmir 
vilayetinin ilçeleri arasında bile bu farklılık veya özellik karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılığa 
da Bölgesel Tavır veya Üslûp demekteyiz.  

Eser analizini doğru yapabilmek için ise öncelikle genel bilgiler doğrultusunda, sadece 
kişisel bilgiye ve ön yargılı yoruma bağlı kalmamak gereklidir. Bu doğrultuda Onur 
Akdoğu’nun Türler Biçimler adlı kitabından edindiğimiz bilgiler ışığında dikkat edilmesi 
gereken noktaları sıralayacak olursak; 

Geleneksel Türk Müziği’ni belirleyen temel ögeler; on yedili perde dizgesi’ni 
kullanması yanında, usta-çırak ilişkili bir eğitimi olması nedeniyle, seslendirmede ustaya 
bağımlı ve onu taklit eden, ya da tümüyle yöresel özelliklere bağımlı bir seslendirmeyi 
içermesi, ayrıca, ezgisel gidişin usûl vuruşlarına bağımlı olması ve ister usullü, ister usulsüz 
olarak oluşturulan ezgilerde ikili aralıkların yoğun olarak kullanılması türü belirleyen 
öğelerden biridir. Müziğin sözlü ya da sözsüz olması da türü belirleyen diğer bir öge olarak 
karşımıza çıkar. Bu öge nedeniyle de müzik, sözel müzik ve çalgısal müzik olarak iki alt türe 
ayrılır. Müzikte; çalgı, şan, ton, mod, makam, usûl gibi özellikler türü oluşturur (Akdoğu, 
2003: 161-177) 

Kullandığı usûl, seslendirme biçemi (tavır), kullandığı makam dizgesi, ağız, söz, biçim 
ve çalgı da türü belirleyen ögelerdir… Söz, ağız ve çalgı, hiçbir zaman tek başlarına bir türü 
belirleyemezler Üslûp Bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş 
özelliği, biçem, stil anlamındadır. (Akdoğu 2003: 5) 

Başka bölgelerde Zeybek adıyla icra edilen ezgilere de Zeybek Çeşnisi demekteyiz. 

Çeşni, eser içinde, bir başka makamı anımsatma veya andırma amacıyla eserin 
makamıyla ilgili durak ya da güçlü seslerini geçici olarak değiştirme veya bir ya da birden 
fazla alterasyonu artarda gerçekleştirme ile elde edilen işitsel değişime denilir. (Akdoğu 2003: 
5, 34) 

Bu açıklamaların ışığında, Zeybek türü’nü oluşturan ögeleri şöyle sıralayabiliriz;   

1-Dokuz zamanlı ve dokuz zamanlı içerisinde en az iki vurgunun olmasıdır. Zeybek 
Müzikleri, tartım olarak 9/2 lik, 9/4 lük ve ağır 9/8 lik olarak karşımıza çıkmaktadır. 8’lik, 
4’lük ve 2’lik birimlere sahip, diğer bölgelerde ki 9 zamanlılardan farklı olarak, en az iki 
vurguya sahip olması,   
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2-Zeybek tavrının, bağlama sazında, özel olarak çalınan tezenesinin olması,  

3-Başka çalgıların seslendirme şekillerinin olması, (Zurna, bağlama, cura, üç telli 
gibi.) 

4-Belli aralıkta olan hız yani tempo özelliğinin belirgin olması, largo-moderato arası 
olması, 

5-Ritim yapısının ritim saz ile eşliğinden oluşan farklılığının olmasıdır. Genel 
vurguların aynı yerde olması, ancak çalım stillerinin, velvelelerinin ayrıca yöresel tavrı da 
belirlemesi, yalnızca zeybekliğe ait olan ritimsel ve ezgisel düzümlerinin olması,  

6- Zeybeklerin adlarına yakılmış olan türkülerde kahramanlıkların anlatılması, yani 
sadece o bölgeye ait bir durum olması, 

7- Geleneksel Türk Halk Müziğinde zeybek tavrının, algılanış bakımından 
farkındalığının olma özellikleri en önemli ve yalnızca zeybek müziğinin kendisine has 
özellikleridir. 

Bir müziğin tür olabilmesi için iki önemli özelliğin olması yanında zeybek müziğinin 
tartışmasız yedi özellikte birleşmesi, duyar duymaz hemen zeybek denilmesinde ki en önemli 
ayrıntıdır. 

Zeybek türü yalnızca Batı Anadolu’da bulunmaktadır. Başka coğrafyalarda bulunan 
zeybek ezgileri, zeybekliğe öykünme den başka bir şey değildir. Çünkü saydığımız bu 
özelliklerin sadece birkaçını yansıtabilmesi, öykünme noktasının Batı Anadolu olduğu 
gerçeğini değiştirmez.  

Oyunlarda, müziklerde daha çok sevgi, hasret, ayrılık ve savaş gibi konuların işlendiği 
de bilinmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, ayrıca Zeybeklerin adlarına yakılmış olan 
türkülerde kahramanlıkları anlatılmaktadır. Bu farklılıklar Zeybeğin tür olmasında ki belki de 
en önemli göstergedir. Çünkü o yöreye ait olan özel bir durumdur. 

Zeybeklik kurumu ve Zeybekliğe ait danslar, müzikler ayrıca halk tarafından 
Zeybeklere ithaf edilmiş danslar ve müzikler aynı tavırda aynı duygu ve düşünce ile 
söylenmeye devam etmektedir. Bu gelenek bir bölgede kolay bulunabilen bir durum değildir. 
Zeybek bölgesinde halen devam etmekte olan bu gelenek iki alt türden oluşmaktadır.  

Ağır Zeybek - Özellikle Đzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Çanakkale 
vilayetlerinde 9/2 lik ve 9/4 lük tartımlarla (3+2+2+2, 2+3+2+2, 2+2+2+3, 3+3+3 tipleriyle) 
yaygın bir şekilde görülen ve Largo-Largetto-Adagio-Andante tempolarında oynanır.  

Kıvrak Zeybek – Daha çok Ege Bölgesinde, Güney Marmara ve Teke bölgesinde 9/8 
lik tartımlarla (3+2+2+2, 2+3+2+2, 2+2+3+2, 2+2+2+3 tipleriyle) yaygın bir şekilde görülen 
ve Largetto-Adagio-Andante-Moderato-Allegro tempolarında oynanan Zeybek türünün diğer 
bir alt türüdür. Kıvrak Zeybek denilmesinin belirleyici özelliği tempolarının Ağır Zeybeklere 
nazaran daha hızlı olması, ritim yapısının daha belirgin, yani düzümlerin belirli bir kalıpta 
olması ve ritmik yapının çabuk algılanması gibi özelliğinin olmasıdır.  

Bu bilgiler ışığında 2012 yılında Đzmir Vilayeti-Torbalı Bölgesinde yaptığımız 
çalışmalardan elde ettiğimiz bulgular şunlardır.  

Đzmir zeybek müziğinde iki önemli tavır bulunmaktadır: 

1. Selanik Tavrı  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

290 

2. Abdal Tavrı  

Bu iki tavır, Đzmir Zeybek müzik türü oluşumunun en önemli özelliğidir. Yıllarca 
burada yaşamış ve yaşamakta olan Roman-Abdal kültürü, zaman süreci içerisinde, kültür 
alışverişi sırasında kendi özel tavrını oluşturmuştur. Selanik dendiğinde karmaşık bir durum 
gibi görünse de tavrın Selanik denmesinde ki en büyük özellik, Selanik’ten göç eden 
Muhacirlerin ve çalgı çengi işleriyle uğraşan Romanların edinimleri ve görgüleriyle oluşan 
üslûptur. Abdal’ın ne olduğundan daha önce bahsedilmiştir.  

Đzmir tavrı; Đzmir kültürüne adapte olmaya çalışan müzisyenlerin, burada ki kültürü 
öğrenerek kendi edinimleri ve görgüleri ve de birbirleriyle etkileşme ile ortaya çıkmış tavırdır. 

Torbalı bölgesinin Göllüce Köyü’nde 07 Kasım 2012 tarihinde, kaynak kişilerle 
görüşülerek türkü söyleme ve oyun oynama geleneği hakkında tespit çalışması 
gerçekleştirilmi ştir. Abdalların yaşadığı Göllüce Köyü’nde düğün geleneği ve zeybek 
müzikleri ile ilgili yapılan araştırmanın sonucunda:  

1. Oturak Havası  

2. Yol Havası  

3. Gelin Alma Töreni  

4. Eski Yol Havası  

5. Oyun Havası olarak, bu yörede yapılan düğünlerin beş bölümden oluştuğu 
saptanmıştır.  

Burada saptanan en önemli bulgular, yöreye has müziklerin ve oyunların olmasıdır. 
Torbalı’nın, Aydın vilayetine çok yakın olmasına rağmen, Aydın vilayetinin kültüründen, 
oyun müzik tavrının hiç etkilenmemesi, aksine Đzmir vilayetinin müziklerinin ve oyunlarının 
genel tavrı içerisinde olup, kendi yöresel tavrını ve üslubunu yaratmış olması da diğer önemli 
bulgu olmuştur.  

Siyasi haritaların önemli olmadığı, kültürel haritaların önemli olduğu müzik, oyun ve 
kostüm üçgeninde Torbalı,  Đzmir tavrı içerisindedir.  Bu kültürel karışımların da bölgesel 
tavır veya üslup olarak saptanması en önemli durum olmuştur. Derlediğimiz oyun 
müziklerinden “Đnce Memed” Zeybeği’ni örnek verecek olursak, aşağıdaki gibi icra edilmiştir. 
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İNCE MEMED ZEYBEĞİ 

Yöresi: İzmir / Torbalı / Göllüce  Derleyen: Tarkan ERKAN-Abdurrahim KARADEMİR-
Necat ÇETİN-Erhan KARATOKA 

Kaynak Ki şi: İbrahim CEYLAN Derleme Tarihi: 07.11.2012 

 
Notalayan: Tarkan ERKAN 

 

Đnce Memed Zeybeği ezgisi üzerinde yaptığımız analiz sonucunda eserin çalgısal bir 
tür olduğu tespit edilmiştir. Çalgıları; zurna, dem zurna ve çift davuldur. 9/4 tartımda 
çalınmıştır. Türk Halk Müziği 9 zamanlı birleşik tartımlarından, A Tipinde (3+2+2+2), Largo 
temposunda icra edilmiştir. Eser, makamının geleneksel seyir anlayışında icra edilmiştir. 
Uşşak dizisi içerisinde seslendirilmiştir. Eserde geçki kullanılmıştır. Gelenekseldir. Đzmir 
Tavrını belirten iki özellikten biri olan Abdal Tavrı, açıkça görülmektedir.  Uzun süreli sesler 
ve ajilite (agility) beraberce bulunmaktadır. Ezgisel düzümler ve ritimsel düzümler geleneksel 
vuruşlarıyla kullanıldığı saptanmıştır ve birbirine uyumludur, ancak değişkendir. 3 cümlelidir. 
Benzer olduğu başka zeybek bulunmamaktadır, Torbalı’ya ait ve zeybek türünü yansıtan bir 
zeybektir. 

Torbalı bölgesi, Ormanköy’de ki 27 Kasım 2012 tarihinde yapılan araştırma, yöre 
kaynak kişileri ile görüşme tekniği kullanılarak, kameraya kaydedilmiştir. 

Günümüzde kültürümüze ait olan gelenek ve göreneklerin uygulamasına tanık olunan 
ortamlardan biri de düğün törenleridir. Ormanköy’de yapılan bu alan araştırmasında, düğün 
törenlerinde yöreye ait gelenek ve göreneklerin halen yaşatıldığı görülmüştür. 

Ormanköy’de düğün ortamlarında kadınlar, kına gecelerinde kendi kendilerine eğlence 
yapmakta, kendileri çalıp, kendileri oynamaktadırlar. Bu eğlencelerde müziği icra edenler ve 
oynayanlar bu işi kendi kendilerine heves etmişlerdir. Dümbekçi kadınlar çocukluktan 
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itibaren bu ortamlarda bulunduklarından, büyüklerinden öğrenerek, onları taklit ederek ve 
öykünerek türkü söylemeyi, çalmayı ve oyun oynamayı öğrenmişlerdir. Bu tespit bize 
geleneğin günümüze kadar nasıl devam ettiğine de açıklık getirmektedir.  

Ormanköy’de kadın eğlencelerinde oyun havaları üçe ayrılmaktadır: 

1. Düz Oyun Havaları: Yöreye ait olan müzikler.  

2. Çeşit Oyun Havaları: Yöreye ait olmayan müzikler.  

3. Erkek Oyun Havaları: Erkeklerin oynadığı oyun havalarının, kadın üslubuyla 
çalınan müzikler. 

Sözsüz olarak bilinen zeybekler burada sözlü olarak icra edilmektedir. Bu çok önemli 
bir bulgudur. Kadınlar kendilerine göre mani yakarak sözlü hale getirdikleri erkek oyunlarını 
oynamaktadırlar. Adı erkek oyunu olmasına rağmen kadın oyunu haline getirmişlerdir. Bu 
durum da araştırmamızda önemli bir tespittir. Kına gecesi eğlencelerinde ayrıca 2 gelenek 
daha yaşamaktadır: 

1. Bismillah ayak atma: Oğluna kız bakan kayınvalidelerin veya evlenmek isteyen 
genç kızların kendilerini göstermesi, beğenmesi veya beğendirmesi durumudur. 

2. Gelin ağlatma: Kına gecesinde çalıp oynadıktan sonra, geline abdest aldırılıp, orta 
yere oturtularak, türküler söylenerek ağlatma geleneğidir. Derlediğimiz oyun müziklerinden 
Harmandalı Zeybeği’ni örnek verecek olursak, aşağıdaki gibi icra edilmiştir. 
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HARMANDALI ZEYBE Ğİ 
 

Yöresi: İzmir / Torbalı / Ormanköy 
Derleyen: Tarkan ERKAN-Abdurrahim 

KARADEMİR- Öcal ÖZBİLGİN- Necat ÇETİN 

Kaynak Ki şi: Şefika SUNGUR(Dümbekçi) 
                       Elif ÇETİN(Dümbekçi) 

Derleme Tarihi: 27.11.2012 
Notalayan: Tarkan ERKAN 

 

 

Harmandalı Zeybeği ezgisi üzerinde yapılan analiz sonucunda eserin hem çalgısal hem 
de sözel bir ezgi olduğu tespit edilmiştir. Đki dümbekçi-solist tarafından icra edilmiştir. 9/8 
tartımda çalınmıştır. Türk Halk Müziği 9 zamanlı birleşik tartımlarından, D Tipinde 
(2+2+2+3), Largo temposunda icra edilmiştir. Eser, makamının geleneksel seyir anlayışında 
icra edilmiştir. 4 cümleden oluşmuştur. Hicaz dizisi içerisinde seslendirilmiştir. Kalıp motif 
vardır. Dümbek’in çaldığı ritim tek ölçüden oluşan kalıptır ve tek düzedir. Eserde geçki 
kullanılmamıştır. Gelenekseldir. Ezgisel, ritimsel ve sözel düzümler birbiriyle uyumludur. 
Burada farklı olarak ezginin içeriğine uygun sözler yapılmıştır. Prozodik anlayışa uygundur. 
Ege Bölgesinde görülen diğer Harmandalı Zeybekleriyle benzerlik göstermektedir. Müziğin 
orijinali Đzmir vilayetine aittir, ancak Ege bölgesinin diğer vilayetlerinde de görülmektedir. 
Zeybek kültürünün en popüler zeybeğidir. Đsmi değişmemiş ve her yerde Harmandalı olarak 
bilinmektedir. En önemli tespitlerimizden olan ve sözsüz olarak bilinen,  Harmandalı Zeybeği 
burada sözlü olarak icra edilmiştir. Orman köyü Kadın Harmandalısı olarak ta 
adlandırılmaktadır. Ayrıca bakınız, Harmandalı Zeybeği (Erkan, 2008: 260) 
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Torbalı Bölgesi Helvacı Köyü araştırması ise, 04 Aralık 2012 tarihinde yapılmış, yöre 
kaynak kişileri ile görüşme tekniği kullanılarak, kameraya kaydedilmiştir. 

Helvacıköy’de yapılan bu alan araştırmasında, düğün törenlerinde yöreye ait gelenek 
ve göreneklerin halen yaşatıldığı görülmüştür. Helvacıköy’de düğünler kadınların ve 
erkeklerin ayrı ayrı kutladığı törenlerdir. Bunun sebebi dinsel değildir. Aksine rahatça hareket 
edebilmek ve esprilerin, şakaların daha rahat yapılabilmesi içindir. Araştırmamızda kadın 
geleneği ve genellikle düğünlerde söyledikleri türküler üzerinde durulmuştur.  Kadınların 
eğlencesinde dümbekçi adı verilen kadın çalgıcılar üç ana başlıkta Oyun havaları, Kına ağıtı, 
Türküler seslendirmektedir. Eğlenceye yaşlı kadınların oyunlarıyla başlanır. Sırayla davetliler 
çeşit oyunu veya adam oyunu denilen oyunlar oynanır. Daha sonra Geline Kına yakılmakta ve 
gelin ağlatması yapılmaktadır. Burada da dümbekçi kadınlar, dümbek çalmayı ve türkü 
söylemeyi annelerinden ve teyzelerinden öğrenmişlerdir. Bunun da bir gelenek olduğunu 
söylemişlerdir. Kına eğlencelerinde, Helvacı köyünde 4 farklı gelenek vardır. 

1. Oturak Havası: Gelinin ağlatılması için söylenen türküler. 

2. Düz Oyunlar: Torbalı Bölgesine ait oyunlar, müziklerdir. 

3. Çeşit Oyunları: Torbalıya ait olmayan oyunlar, müziklerdir. 

4. Adam Oyunları: Erkeklerin oynadığı oyunlar, müziklerdir. 

Derlediğimiz oyun müziklerinden Đnce Mehmet’i örnek verecek olursak, aşağıdaki 
gibi icra edilmiştir. 
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İNCE MEHMET 

Yöresi: İzmir / Torbalı / Helvacıköy  
Derleyen: Tarkan ERKAN-Abdurrahim 

KARADEMİR-Necat ÇETİN 

Kaynak Ki şi: Gülfer GÜNEŞ Derleme Tarihi: 04.12.2012 

 
Notalayan: Tarkan ERKAN 

 

 

 

Đnce Mehmet Zeybeği ezgisi üzerinde yapılan analiz sonucunda eserin çalgısal bir tür 
olduğu tespit edilmiştir. Bir dümbekçi-solist tarafından icra edilmiştir. 9/8 tartımda 
çalınmıştır. Türk Halk Müziği 9 zamanlı birleşik tartımlarından olan A tipinde (3+2+2+2) 
Largo temposunda icra edilmiştir. Eser, makamının geleneksel seyir anlayışında icra 
edilmiştir. Uşşak dizisi içerisinde seslendirilmiştir. Kalıp motif vardır. Dümbek’in çaldığı 
ritim tek ölçüden oluşan kalıptır ve tek düzedir. Eserde geçki kullanılmıştır, nevada hicaz 
yapılarak karcığar dizisi, anımsatılmıştır. Gelenekseldir. Ezgisel ve ritimsel düzümler 
birbiriyle uyumludur. Uzun süreli sesler ve ajilite (agility) beraberce bulunmaktadır. Müziğin 
orijinali Đzmir vilayetine aittir. Torbalı özelliğini taşıyan Đnce Mehmet Zeybeği, Torbalı’ya ait 
ve zeybek türünü yansıtan, kadınların adam zeybeği olarak oynadığı bir zeybektir. 

Đzmir Vilayeti Torbalı Bölgesi halk müziğini konu alan çalışmamız sonucunda halk 
kültürü açısından önemli bulgular edinilmiştir. Kozmopolit bir yapıya sahip olan ve bu 
sebeple farklı kültürel zenginlikleri bir arada barındıran Torbalı bölgesi köylerinde yapılan 
alan araştırmaları sonucunda Đzmir zeybek tavrı konusunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Torbalı’da yapılan araştırmalarda elde ettiğimiz verilerden bu durum açık bir şekilde 
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görülmektedir. Bu durumun neden farklı bir bölgesel tavır olduğunu ve Torbalı bölgesinin 
neden ayrı bir bölge olarak kabul edilmesi gerektiğini maddeler halinde söyleyecek olursak, 

a) Yaşayan kültürlerin içerisine, başka kültürlerin ilave olması, (Zeybek kültürü 
içerisine, bu bölgede Yörük ve Abdalların gelmesi gibi) 

b) Çalgıların frekans ve renk farklılığının oluşması, 

c) Oluşan yeni anlayışın bütününde, motiflerin düzümlerinin aynı anlayışta benzerlik 
göstermesi gerekmektedir. 

Bu sebepler doğrultusunda yaptığımız Torbalı Bölgesi halk müziği tetkikleri (alan 
araştırması) sonucunda, ortak Đzmir tavrı içerisinde yeni bir bölgesel tavır veya üslup ortaya 
çıkarılmıştır. Bu çalışmamız ile birlikte Đzmir’de müzik ve oyunda 6 farklı stil olmasına 
karşın, Torbalı’nın da kendine has üslubu ve farkındalığı olması, 7. bölge olarak Torbalı’yı 
söylemek en büyük bulgumuz olmuştur. Torbalı’nın kozmopolit olma yapısı, zeybek 
kültüründen bir şey kaybetmemesi, hatta dış göçlerle Torbalı’ya yerleşenlerin önce zeybek 
kültürünü benimseyip, kendi kültür edinimlerinin katkılarıyla Torbalı’nın farklı bir üsluba 
bürünmesini sağlamıştır. Burada ki en önemli özellik, Abdal kültüründe uzun seslerin hüznü 
ifade etmesiyle birlikte, yörük geleneğinin hızlı yapısı ajilite (agility) birleşmiş ve ortaya 
Đzmir zeybeklerinin içinde farklı bir stil sunmuştur. Torbalı bölgesinin farklı bir stil olduğu 
ortaya çıkmıştır.  

Zeybek müziklerinin, Türk Müziği içerisinde ne denli önemli ve farklı bir yer 
tutuğunu kolaylıkla söyleyebilmekteyiz. Sadece Ege Bölgesinde rastladığımız zeybek 
müzikleri, vilayetler arasında bile düzüm farklılıkları göstermektedir ki, bu durum kültürel 
zenginlik açısından ne kadar önemli olduğunun da kanıtıdır.  

Onur Akdoğu’nun Türler Biçimler adlı kitabında anlatıldığı şekilde, Zeybek Müziği 
ayrı bir tür olma özelliklerinin hepsini taşımaktadır. On yedili perde dizgesinin kullanılması, 
usta-çırak ilişkili bir eğitimi olması, seslendirmede ustaya bağımlı ve onu taklit eden ya da 
tümüyle yöresel özelliklere bağımlı bir seslendirmeyi içermesi, ezgisel gidişin usûl 
vuruşlarına bağımlı olması ve ister usullü, ister usulsüz olarak oluşturulan ezgilerde ikili 
aralıkların yoğun olarak kullanılmasıdır. Müziğin sözlü ya da sözsüz olması yanında çalgı, 
şan, ton, mod, makam, usûl gibi özellikler de türü belirleyen diğer ögelerdir. 

SONUÇ 

Zeybek müziği yalnızca ülkemizde ki müzik türünü simgelemediği gibi, dünyada da 
bir müzik türü olduğunu ispatlar niteliktedir. Her saptamaya uyan Zeybek müziğimize sahip 
çıkarak kültürel zenginliklerimizin bir parçası olan geleneklerimizin yaşaması ve gelecek 
nesillere aktarılması için yapılan bu çalışmaların önemli olduğunun, altını çizmek 
gerekmektedir. Düğün ve kına eğlencelerine ait gelenekler, şimdilerde düğün salonlarına 
taşındığı için, yok olmak üzeredir. Bu durum kültürel değişimi de beraberinde getirmektedir. 
Değişim geleneklerimizi tamamen bitirmeden veya daha doğrusu başka geleneğe 
bürünmeden, bulabildiğimiz yaşayan en eski kültürel verileri toparlamak ve topladığımız bu 
verileri gelecek kuşaklara öğretebilmemiz gerekmektedir. 2012 yılında yapmış olduğumuz 
Torbalı alan araştırması sonucunda Zeybek türü ile ilgili önemli bulgular elde ederek Zeybek 
türünün Batı Anadolu’da ne kadar önemli bir kültürel öğe olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. 
Bu düşünce ile yaptığımız doktora çalışmamızda da bu konuya hizmet etmiş olmak, gelecek 
kuşaklara ışık tutması bakımından önemlidir. 
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TÜRK HALK MÜZ ĐĞĐ EZGĐLERĐNDE VARYANTLAR: ISPARTA-BURDUR 
ÖRNEĞĐ 

Yrd. Doç. Dr. Elvan GÜN DURU* 

ÖZ 

Her folklor ürünü gibi türkülerin de zaman içinde varyantları oluşur. Bu varyantlar, türkülerin yenilenerek 
çoğalmasına sebep olur. Türkülerin söz, ezgi ve usul yönünden varyantları meydana gelir. Bu varyantların da 
birçok sebebi bulunmaktadır. Bu çalışmada anonim halk kültürü ürünlerinden biri olan türkülerin genç nesile 
aktarılması, kültürel bellek yoluyla yaygınlaştırılması ve farklı ortamlarda paylaşılması esnasında ortaya çıkan 
değişiklikler (varyantlaşmalar), Isparta ve Burdur yöresi bağlamında irdelenerek ele alınmıştır. TRT (Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu) Türk Halk Müziği repertuarına girmiş olan Isparta türkülerinin Burdur’daki 
varyant örnekleri çalışmanın inceleme alanına girmektedir. Sözlü kültür alanında daha çok metinlere ve sözlere 
dayalı olarak yapılmış olan çalışmalar anlatılardaki ve aktarımlardaki değişimleri sözel düzeyde araştırmış ve 
ortaya koymuştur. Ancak, bu sözel yapılara eşlik eden ezgisel öğelerdeki değişimlere ve varyantlara yönelik 
yapılmış olan çalışmaların, sözel değişimlere ve varyantlara ilişkin olarak yapılan çalışmalar kadar yaygın 
olmadığı görülmektedir. Örnek olarak sunulan türkülerin ezgisel, sözel ve ritmik yapı bakımlarından uğradığı 
değişimler açıklanarak, sözlü kültürün aktarımında yaşanan farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bir kültür 
ürününün farklı bir coğrafyaya adapte olma aşamasında, o coğrafyanın özelliklerine göre yeniden şekillendiği 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, ister sözel olsun, ister ezgisel veya usul yönlerinden olsun, tespit edilmiş her 
değişimin ve varyantların halk türküleri için bir kazanç olduğunu kabul etmek ve bugüne kadar yerleşmiş olan 
yanlış kanılardan ve yapılan yanlış uygulamalardan vazgeçerek varyantları olan türküleri de derleyip kayıt altına 
almak ve arşivlerimize kazandırmak gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Halk Müziği, Türkü, Varyantlaşma, Kültür, Sözlü Kültür. 

 
VARIANTS IN TURKISH FOLK SONGS’ MELODIES:  

THE EXAMPLESOF ISPARTA AND BURDUR 

 ABSTRACT 

 Like every folkloric production, the Turkish folk songs also become variable over time. This variation 
results in folk songs being renewed and multiplied. Turkish folk songs become differentiated in regards to their 
melody and style. There are a lot of reasons for this kind of variation. In this study, within the context of the 
Isparta and Burdur regions, the Turkish folk songs, one of the anonymous cultural productions, are examined in 
terms of changes that occur during their transmission from generation to generation, dissemination via cultural 
memory, and sharing in various contexts. The scope of the study includes the folk songs from Isparta region that 
have variants in Burdur region and which are included in the repertoire of the Turkish Radio and Television 
Corporation (TRT). Studies that are based on texts and linguistic information on the field of oral culture have 
examined only linguistic changes in oral narratives and their transmission. However, studies on the differences 
and changes in melodic elements that accompany narrative forms are not as many as those on the narratives of 
the folk songs. By explaining the changes experienced in terms of melodies, verbal and rhythmic structure in the 
examples used in this study, it is aimed to show the variations occurred during the transmission of the oral 
culture. It is determined that during the adaptation process of a cultural product to a different geographical 
region, the product is acclimated to the characteristics of the new region. Consequently, it is necessary to accept 
that all the differentiations and variations detected, whether it is verbal, rhythmic or stylistic, are a gain for folk 
songs and to reverse any established misconceptions and give up ill-advised applications by recording and 
archiving folk songs that have changed and become variant.  

KeyWords: Folk Music, Folk Song, Variations, Culture, Oral Culture. 
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1. GĐRĐŞ 

Bir toplumun yüzyıllar boyunca içinde yaşadığı, yaşattığı, paylaştığı ve nesilden nesile 
aktardığı gelenekler o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür ise yazılı ve sözlü kültür 
olmak üzere iki alanda incelenmektedir. Yazının henüz var olmadığı zamanlardan itibaren 
toplumlar kendi halk kültürlerini sözel olarak aktarmış ve sözlü kültür ürünlerini ortaya 
çıkarmışlardır. 

Ortaya çıkan bu halk kültürü ürünlerinin başlıca özellikleri ise, “sözlü veya yazılı olma, 
bireye veya topluma ait olma, eş ve benzer metinler (varyant ve versiyonlar) halinde olma, 
geleneğe bağlı olma, ulusal ve uluslararası olma”sıdır (Ekici 2006: 72). Elbette bu durum 
daha çok sözlü edebiyat ürünlerinden sayılan türkülerimiz için de geçerlidir. Söz konusu 
ürünler ise hem oluşumları, hem yaygınlaşması ve bu yaygınlaşma sürecinde oluşan 
varyantlar bakımından oldukça dikkat çekicidir. Türkülerimizde varyantlar bazen ezginin aynı 
kalıp sözlerinin değişmesi, bazen de sözlerinin aynı kalıp ezgisinin değişmesi şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu oluşum farklı coğrafyalarda daha da önem kazanmakta; söz ve ezginin 
muhtemel değişimi yanında farklı tabloların ortaya çıkması da söz konusudur(Elçi, 2011: 
139). 

Eş metin de denilebilecek olan versiyon terimini araştırmacılar “anlatılarda aynı metnin 
anlatıcılar tarafından biraz farklı anlatılmasıyla oluşan metin”, varyant terimini ise “eş 
metinden daha ileri düzeyde farklılık gösteren metinleri karşılamak üzere kullanılan terim” 
şeklinde açıklamaktadırlar (Artun 2005: 58) .  

Oğuz’a göre (2000) ise “Varyant ile version terimleri birbirinin aynısı değildir.” 
demektedir. Ayrıca “varyant”ı “eş metin”; “version”u ise “benzer metin” diye 
nitelendirmektedir (Oğuz, 2000: 25). Çünkü eş metin “Birbiriyle yan yana geldiğinde 
uyumsuzluk göstermeyen uygun bir beraberlik ve “eşlik” sergileyen metinler için kullanılmış 
bir terimdir.” demektedir. Version ise birbirine benzeyen, aynı olandır. Eş metin ise birbirine 
benzer olan metinlerin şu ya da bu şekilde farklılaşmış olandır (Oğuz, 2000: 26-27). Bu 
tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi “varyant” edebiyat sahasında da asıl olandan az ya da 
çok farklılıklarla oluşturulan bir yeni eseri (düzenlemeyi, yazımı veya yorumu) ifade 
etmektedir.  

Başka bir deyişle sözlü ve yazılı edebiyatımızda duyulan, söylenen veya görülen 
türkülerin; atasözleri, masallar, bilmeceler ve maniler gibi yaygın ürünler (Elçin 2005: 195) 
olduğu göz önüne alınırsa halkbilimi ürünlerinin hemen hepsinde olduğu gibi türkülerde de 
varyantlardan bahsetmenin mümkün olduğu sonucuna ulaşılabilecektir.  

Bir metnin veya hikayenin aynı anlatıcı tarafından farklı zaman dilimlerinde farklı 
biçimlerde anlatılmasıyla farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde yer alması muhtemel bir 
durumdur. Aynı şekilde türkülerin de âşıklar ve yorumcular tarafından, farklı coğrafyalarda 
farklı biçimlerde söylenmesi durumunda türkülerde varyantlaşmalar oluşmaktadır. 

Türkülerin, farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde (tavır, üslup ve ses 
organizasyonlarında) söylenenlerine rastlanmasının yanı sıra farklı sözlerle de karşımıza çıkan 
türküler bulunmaktadır. Bu durumun sebeplerinin ortaya konması için de hafıza ile müzik 
kültürü ilişkisinin irdelenmesi gerekmektedir. Müzik hafızasının aktarımı bir toplumun kendi 
müzik geleneğinin oluşumundaki temel etmendir. Hafıza aktarımı aracılığıyla hem aynı 
dönemin insanları arasında hem de farklı kuşaklar arasında müzik geleneğinin iletilmesi ve bu 
yolla ortak bir müzik kültürünün oluşması sağlanmaktadır. Bu şekliyle, hem yatay de hem 
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dikey anlamda bir aktarımı yansıtan bu süreç, durağan olmayan ve değişimi içinde taşıyan bir 
yapıdır (Güray, 2011). 

Sözlü kültür ortamında aktarılan ürünlerin her birinin yorumlanması sırasında yeniden 
yaratıldıkları ve özgün bir metin bulmanın ya da aramanın anlamsızlığı özellikle performans 
kuramcılar ve sözlü formül teorisyenleri tarafından sıklıkla ifade edilmiştir. Her coğrafya ve 
kültür, yani her anlatıcı; anlatısını o coğrafyanın o kültürün özelliklerine göre yerelleştirir, bir 
bakıma onu o topraklardan çıkmış bir anlatı biçimine dönüştürür. Anlatılarda görülen bu 
yerelleşme ve varyantların izleri, ezgilerde ve müzikal yapılarda da görülebilir. Benzer sözlere 
sahip türküler farklı yörelerde farklı müzikal yapılar içerisinde karşımıza çıkabilir. Bu da bizi 
sözel icra biçimlerinin yanı sıra müzikal icraların da sözler gibi bölgesel ve yöresel 
farklılıkları yansıtabileceği sonucuna götürür (Elçi, 2011). 

Türkülerin taşındığı farklı coğrafya, nüfus yapısı, doğal çevre, inanışlar, birçok farklılık 
içeren kültürel unsurlar, yaşayış biçimleri vb. sosyal ve mekânsal özellikler, türkülerin hem 
ezgisinde hem de hikâyelerinin yapısında değişiklikler meydana getirebilmektedir. Bu 
vasıflar, hikâyeli türkülerin yalnız nesir kısmında değil aynı zamanda manzum bölümlerinde 
ve ezgilerinde de görülmektedir. Farklı mekân, insan ve müzik çevresinde türkülerin daha 
kolay varyantları oluşmaktadır. Türküler taşıyıcı unsurlar tarafından farklı diyarlara gittikleri 
zaman bu yeni mekân, musiki çevresi, farklı kültür ve insan topluluğu içinde çok daha rahat 
farklılaşabilmekte ve varyant ihtimali artmaktadır. Türkülerin gerek söz gerek ezgi ve gerek 
usul unsurları varyantlaşırken merkezden uzaklaştıkça çeşitlenme farkı artmaktadır. Ana 
kaynağa en yakın yerde daha az değişim, ana kaynağa en uzak yerlerde ise daha büyük 
değişimler meydana gelebilmektedir (Turhan, 2011).  

Müzik kalıpları geniş bir coğrafyaya has bazı temel özellikleri içinde barındırırken, o 
coğrafya içindeki daha küçük bölgelerin kültürel tercihlerine bağlı olarak “yöreye has” 
farklılıklar gösterebilir. Müzikal varyantın oluşumu hem bu yöresel farklılıklara hem de aynı 
yöredeki müzik kalıplarının farklı şekillerde kullanılmasıyla bağlantılı olarak algılanabilir. Bu 
farklılıklar müzikteki ezgisel ve ritmik değişimleri ortaya çıkarır (Elçi, 2011). 

Oral, “Türk Müziğinde Çatal (Varyant) Türküler” başlıklı çalışmasında varyant 
türküleri şöyle tanımlar: “Sözleri daha önce bilinen bir türkünün değişik bir ezgi ile yine 
bilinen farklı bir ezginin farklı bir “söz kalıbı, ritim, usul yapısı” ile ya da aynı türkünün farklı 
bir “ritim ve usul” ile ortaya çıkmasına varyasyonlu türküler denir” (Oral 2000: 22). Varyant 
türkülere Anadolu’da verilen isimleri Nejat Birdoğan, Notalarıyla Türkülerimiz başlıklı 
kitabında şöyle sıralar: çatal, solak, solaklama, başkantı, varyant ve çeşitleme (Birdoğan, 
1988).  

Oral (2000),  türkülerdeki varyasyonların söz varyasyonu, ezgi varyasyonu ve ritmik 
varyasyon biçiminde gerçekleştiğini ifade eder. Bütün bu görüşler ışığında halk müziği söz 
konusu olduğunda yalnızca sözlerin merkeze alınamayacağı müziğin de varyant 
yaratabileceği belirtilebilir. 

Her ne sebeple olursa olsun türkülerin varyantlarının oluşması son derece doğal bir 
süreçtir. Türkülerde meydana gelen her tür varyant biçimi asla yadırganmamalı, aksine 
türküler için bir çoğalma, yenilenme, kendini yeniden var etme biçimi olarak kabul 
edilmelidir. Türküler varyantlar yaratarak çoğalmakta, çoğaldıkça da yaşama gücünü 
artırmaktadır. Varyantlar, türküler için âdeta bir tür yeniden doğuştur. Türkülerin hem 
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ezgisinin hem sözünün hem de usulünün kısmen de olsa değişime uğrayarak çoğalması, 
varlığını sürdürmesi, türküler açısından çok önemli bir kazanımdır (Güven, 2013). 

Bu bağlamda TRT Halk Müziği Repertuarında yer alan bazı Isparta türkülerinin oldukça 
yakın coğrafi komşusu olan Burdur yöresindeki varyantlarını sözel, ezgisel ve usül 
yönlerinden incelemenin yararlı olacağı düşünülmektedir (http://www.trtnotaarsivi.com, 
11.10.2013). 

2. ISPARTA VE BURDUR TÜRKÜLER ĐNDE VARYANT ÖRNEKLER Đ 

Aynı yöre içerisinde yer alan veya coğrafi yakınlığı bulunan Burdur ve Isparta illerine 
ait 4 türkü sözel, ezgisel ve usul yönlerinden incelenmiş ve tablolar halinde aşağıda 
sunulmuştur.  

Bu türküler: “Ardıçtandır Guyuların Govası”, “Güle Düştüm Gülmedim”, “Erik Dalı 
Gevrek Olur” ve “Ayva Dibi Serin Olur” türküleridir. Türküler TRT repertuarında yer alan ve 
rastgele seçilmiş Burdur ve Isparta yörelerinde ortak olarak bilinen türkülerdendir. 

Tablo 1:Ardıçtandır Guyuların Govası Türküsünün Analizi 

Türkünün Adı Yöresi Derleyen 
Kaynak 
Ki şi 

Arızalar 
Ses 
Aralı ğı 

Ritmik 
Yapısı 

Ardıçtandır 
guyuların govası 

Isparta Ali Canlı 
Yalçın 
Özsoy 

Fa#  

Do# 

Fa#/ 

Tiz la 
9/4 

Ardıçtandır 
kuyuların kovası 

Burdur 
Mustafa 
Hoşsu 

Hamit 
Çine 

Fa# 

Do# 

Mi/ 

Tiz sol 
9/8 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Isparta ve Burdur yörelerinde benzer sözlerin kullanıldığı 
türküde, ritmik ve ezgisel bakımdan varyant oluştuğu anlaşılmaktadır.  

 

Ardıçtandır guyuların govası 

Suya goyvermiyor da kızın gavur anası 

Ne ettim de aldattın aman Allah’ından bulası 

 

Dolandım dağları da kar bulamadım 

Halime münasip yar bulamadım 

 

Uzun olur guyuların zinciri 

Gıymatlı olur Aşalının aman da inciri 

Salıverin amanın aman oğlanların gencini 

 

Dolandım dağları kar parça parça 

Aşalım geliyor el çırpa çırpa 

(Isparta) 
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Ardıçtandır kuyuların kovası aman kovası 

Ah suya koyvermiyor gızın aman anası 

Hop bah tininom tinay da tini nay nom 

Tinanini tininom tinay da tini nay nom 

 

Ardıçtandır kuyuların aman sereni 

Ben severim gel demeden aman geleni 

(Bağlantı) 

 

Uzun olur kuyuların aman zinciri 

Ben severim güzellerin aman gencini 

(Bağlantı) 

(Burdur) 

 

Isparta Yöresine ait “Ardıçtandır Guyuların Govası” türküsünün söz bölümlerinin ilk iki 
dizesinin Burdur yöresine ait aynı isimli türküsünde de kullanıldığını, söz aralarında yer alan 
bağlantı kısmının ise farklılaştığını görebiliriz. Isparta yöresine ait türküde guyuların govası 
sözü Burdur’da kuyuların kovası şeklinde değişikli ğe uğramış, gavur kelimesinin yerine 
Burdur’da aman kelimesi kullanılmış, yine son bölümde zincir yerine zencir, Salıverin 
amanın aman oğlanların gencini yerine Ben severim güzellerin aman gencini cümlesi tercih 
edilmiştir. Her iki türkünün karar sesleri fa diyez ve arıza işaretleri aynı olmasına rağmen 
türkülerin melodik yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Burdur türküsü 9/8’lik yürük bir 
türkü olup Isparta türküsü 9/4’lük zeybek formunda bir türküdür. 

Tablo 2: Güle düştüm gülmedim türküsün analizi 

Türkünün Adı Yöresi Derleyen 
Kaynak 
Ki şi 

Arızalar 
Ses 
Aralı ğı 

Ritmik 
Yapısı 

Güle düştüm 
gülmedim 

Isparta/Đğdecik 
Köyü 

Salih Urhan 
Cevdet 
Erdem 

Sib 

Do# 

Sol/  

Tiz sol 
9/8 

Güle çıktım 
gülmedim 

Burdur Ferhat Erdem 

Servet 
Tekin, 
Ramazan 
Yalçın 

Sib2 
Sol/ 

Tiz la 
9/8 

 

Tablo 2’de yer alan verilere göre Isparta yöresine ait Güle düştüm gülmedim türküsü 
Burdur’da Güle çıktım gülmedim şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  Ezgiselolarak değişime 
uğrayan türkü, ritmik açıdan aynı kalmıştır.  

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

303 

Güle düştüm gülmedim 

Gülden düştüm ölmedim 

Ela gözlü yarimi 

Tam bir aydır görmedim 

(Isparta) 

Güle çıktım gülmedim 

Gülden düştüm ölmedim 

Güzel senle gezmesi (şerfem sen yaktın beni) 

Sefayımış bilmedim 

(Burdur) 

 

Isparta yöresinde güle düştüm olarak söylenen türkü Burdur’da güle çıktım olarak 
değişikli ğe uğramıştır. Đlk iki dizesi oldukça birbirine benzer olan türkünün kafiye 
bakımından iki yöredeki benzerliği göze çarpmakta, Burdur’a ait olan türkünün üçüncü ve 
dördüncü dizelerdeki farklılaşma ve ara söz ‘şerfem sen yaktın beni’ dikkat çekmektedir.

Ayrıca iki türkünün melodik açıdan da varyant yarattığını söylemek mümkündür. 
Isparta türküsü si bemol ve do diyez arızaları almış olup, si koma bemol arızası alan Burdur 
türküsünden tamamen farklı bir melodiye sahiptir. 

Tablo 3: Erik dalı gevrek olur türküsünün analizi 

Türkünün adı Yöresi Derleyen 
Kaynak 
Ki şi Arızalar 

Ses 
Aralı ğı 

Ritmik 
Yapısı 

Erik dalı gevrek 
olur 

Isparta/yalvaç Ali Canlı 
Havva 
Can 

Sib 
Fa#/ 

Tiz fa 
4/4 

Erik dalı gevrektir Burdur 
Yücel 
Paşmakçı 

Özgür 
Kaya 

Sib2 
Sol/ 

Tiz la 
4/4 

 

Tablo 3 incelendiğinde, Erik dalı gevrek olur türküsünün Isparta ve Burdur yörelerinde 
ezgisel bakımdan varyant olduğu, ritmik yapı bakımından ise aynı olduğu görülmektedir.  

 

Erik de dalı gevrek olur 

Basmaya gelmez (ammanamman imanım) 

Elin kızı nazlı olur 

Üzmeye gelmez (ammanamman imanım)küsmeye gelmez 

 
A güzel yürüşüne ben yandım 

Güzelim sözlerine aldandım 

(Isparta) 
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Erik dalı gevrektir Erik dalı gevrektir  

Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez  

El gızı naziktir El gızı naziktir  

Amanın küsmeye gelmez Amanın küsmeye gelmez  

 

Eller oynasın eller Diller söylesin diller  

Ne derlerse desinler O dilleri yesinler 

(Burdur) 

 

Isparta yöresinde gevrek olur, nazik olur sözleri Burdur’da gevrektir, naziktir olarak 
dönüşmüş, arasözler ve bağlantı dizeleri bakımından da farklılaşmalar meydana gelmiştir. 
Ayrıca Burdur yöresinde cümlelerin çift söylendiği de dikkat çeken bir unsurdur.

Bir önceki türküde olduğu gibi Isparta türküsü si bemol almıştır ancak ezgi içerisinde do 
diyez almaktadır, Burdur türküsü ise si koma bemol alarak ezgisel açıdan varyant yaratmıştır. 

Tablo 4:Ayva dibi serin olur türküsünün analizi 

Türkünün Adı Yöresi Derleyen 
Kaynak 
Ki şi 

Arızalar 
Ses 
Aralı ğı 

Ritmik 
Yapısı 

Ayva dibi serin 
olur 

Isparta/Eğirdir 
Muzaffer 
Sarısözen 

Yöre Ekibi Sib 
La/ 

Tiz sol 
9/8 

Ayva dibi serin 
olur yatmaya 

Isparta/Yalvaç 
Ank. Dev. 
Kons. 

Mehmet 
Ali Ünsal 

Sib2 
Sol/ 

Tiz re 
9/8 

 

Tablo4’e göre Ayva dibi serin olur türküsünün Isparta’nın Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde 
benzer sözlerle söylendiği ve ezgisel açıdan varyantın varlığından söz edilebilir. Türkülerin 
ritmik yapısında ise farklılık bulunmamaktadır.  

 

Ayva dibi serin olur yatmaya 

Kızlar gelir saklı gizli bakmaya 

Altın ister ak gerdana takmaya 

Yandım sürmelim gel gel 

 

Ayva dibi lale midir gül müdür 

Başındaki sırma mıdır tel midir 

Ne bakarsın karşındaki el midir 

Yandım sürmelim gel gel 

(Isparta/Eğirdir) 
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Ayva dibi serin olur yatmaya 

Aman gızlar geldi seyrimize bakmaya 

Altın ister ak gerdana takmaya 

 

Diyemem, diyemem ah diyemem dillerin yeter 

Yastık istemem kolların yeter 

(Isparta/Yalvaç) 

 

Isparta yöresine ait Ayva dibi serin olur türkülerinde Eğirdir’de, ilk iki dizeden sonra 
Altın ister ak gerdana takmaya/Yandım sürmelim gel gel şeklinde, Yalvaç’ta ise Altın ister ak 
gerdana takmaya/Diyemem, diyemem ah diyemem dillerin yeter/Yastık istemem kolların yeter 
şeklinde farklı bağlantı cümleleri söylenmektedir. Eğirdir türküsü sadece si bemol arızası 
almış olsa ezgi içerisinde do diyez kullanılmaktadır. Yalvaç türküsünde ise farklı olarak si 
koma bemolünün kullanıldığı görülmektedir. Đki türkünün ritmik yapısı ise benzer 
özelliktedir. Bu türkü aynı yörenin, birbirine çok yakın farklı ilçelerinde bile sözel ve melodik 
varyantlarının olabileceğini gösteren dikkat çekici bir örnektir. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Çalışmada sözel varyantları olan halk türkülerinin farklı yörelere ait olmasına rağmen 
TRT Türk Halk Müziği arşivinde yer aldığı belirlenmiştir.  TRT Türk Halk Müziği arşivinde 
yer alan Isparta türkülerinde de söz konusu varyantların izlerini görmekteyiz. Benzer coğrafi 
özelliklere sahip iki komşu şehrin türkülerindeki bu ortak yapılar, uzaklık veya yakınlık 
gözetmeksizin sözel bir halk kültürü ürününün, kültürel bellek yoluyla aktarımı sırasında 
oluşabilecek değişiklikler ve varyantların en belirgin kanıtıdır.  

Bu çalışmada örnek olarak seçilen türkülerde sözel varyant, ritmik varyant ve melodik 
varyant özelliklerinin tümünü görmekteyiz. Isparta’ya ait Erik dalı gevrek olur ve Eğirdir’e ait 
Ayva dibi serin olur türküleri nota üzerinde sadece si bemol arızası almış olsa da türkü 
içerisinde tüm do seslerinde diyez arızası bulunmaktadır.  

TRT Türk Halk Müziği repertuarı incelendiğinde Türkiye’nin birçok yöresinde benzer 
durumların olduğu görülecektir. Farklı yörelerin sözel kültür geleneklerinin farklılığı, başka 
bir deyişle türkü söyleme geleneklerinin çok yakın bile olsa yöreden yöreye değişmesi bu 
duruma yol açan önemli bir faktördür. 

Birçok nedenle ezgisel, sözel veya usul yönlerinden varyantları olan türküler derlenerek 
kültürümüze kazandırılmalı, türkülerin her biri kendi içinde değerlendirilmelidir. Bir yöreye 
ait bir türkünün başka bir yörede veya aynı yörenin farklı bir yerleşim yerinde varyantlarının 
oluşması o türkünün çalıntı olduğu ya da sahiplenilmeye çalışıldığı anlamına gelmemelidir. 
Bu şekilde yanlış bir düşünceye varmak, halk müziğimizin zenginleşmesine ve derinleşmesine 
engel olacaktır. Dolayısıyla, türkülerin birbirlerine olan benzerlikleri veya eşdeğerlikleri 
düşünülmeksizin notaya alınıp arşivlenmesi gerekmektedir. 
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TÜRK SAĞ MUHAFAZAKÂR- ĐSLAMCILIK AKIMININ ÖTEK Đ ALGISI: YAHUD Đ 
TOPLULUĞU ÜZERĐNDEN SĐYONĐZM, KOMÜN ĐZM VE KAP ĐTAL ĐZM 

OKUMASI 

PINAR ÖZDEN CANKARA 1 

Öz 

Her toplumda tarihi Anti-Semitizm üzerinden okuyan düşünürler bulunmaktadır. Türkiye’de de Sağ 
Muhafazakar-Đslamcı düşünürler hem modern yaşam tarzına kolay adapte olmaları, hem de sahip oldukları 
sermaye birikimi nedeniyle Yahudi topluluğuna negatif bir yaklaşım sergilemektedirler. Yahudi topluluğunun 
gizli bir örgütlenme kurarak ve önceden belirlediği planlar doğrultusunda hareket ederek uluslararası sistemi 
yönlendirdiğini iddia eden Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürler, bu yaklaşımlarıyla aslında bulundukları zaman 
çizelgesinden geriye doğru bir analiz yapmaktadır. Olayların sonuçlarına vakıf olarak yapılan tarihsel analizler 
aslında alternatif bir tarih anlayışının adım adım nasıl oluşturulduğunu da gözler önüne sermektedir. Türk Sağ 
Muhafazakâr-Đslamcı düşünürler hem uluslararası sistemi, hem de Türk siyasal yaşamını analiz ederken anti-
semitik bir söylem kullanmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Yahudi, Muhafazakar-Đslamcı, mason, Anti-Semitizm. 

 

TURKISH RIGHTERN CONSERVATIVE-ISLAMIC WING’S PERCEPTION OF 
OTHERS: A READING OF ZIONISM, COMMUNISM AND CAPITALISM OVER 

JEWISH SOCIETY 

Abstract 

There are philosophers who were analyzing the history over Anti-Semitism in every society. In Turkey Rightern 
Conservative-Islamic philosophers are acting negatively to the Jewish society because of their easily integration 
into the modern life and the capital accumulation they have. Turkish Rightern Conservative-Islamic philosophers 
claim that Jewish society constructed an underground organization and directed the international system by 
behaving on the way which were planned before. Actually by this approach Rightern Conservative-Islamic 
philosophers are analyzing the history from the time that they were existing to the back. Doing the historical 
analyzes by knowing the results of the events shows how alternative historical mentality is constructed step by 
step. Turkish Rightern Conservative-Islamic philosophers used Anti-Semitic discourse when they were 
analyzing both the international system and the Turkish political life.  

Keywords: Zionism, Jewish, Conservative-Islamic, mason, Anti-Semitism 

 

1. GĐRĐŞ 

 Đdeolojiler insanoğlunun uluslararası sistemi anlamlandırmasında seçtiği bir kimliktir. 
Nasıl ki birey toplumsal yaşamda durduğu noktaya işaret eden bir kimlik seçerek bu kimliğin 
dışında kalanları öteki olarak tanımlar, benzer bir şekilde uluslararası sistemi tanımlarken de 
birey ideolojik bir kimlik seçmekte ve kendi ötekilerini yaratmaktadır. Đdeolojiler, toplumların 
kültürleri ile yoğurulmakta, böylelikle aynı ideoloji farklı toplumlarda farklı kaygılara 
odaklanmaktadır. Din, mitoloji, dil ve söylem ise ideolojilerin mütemmimim cüzü haline 
gelmektedir (Örs, 2007: 5-6). Karmaşık ili şkiler ağı ile örülen ideolojiler, bireyin öteki ile 
olan ilişkisinin sınırlarını tayin etmektedir.  

                                                           
1 Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
pinar.cankara@bilecik.edu.tr  
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Türkiye’de Muhafazakâr-Đslamcı ideolojiye meyleden düşünürler, kavramsal 
çerçevelerini çizerlerken kendi ötekilerini de oluşturmuştur. Muhafazakârlık ve Đslamcılık 
ideolojileri kökleri Türkiye’den filizlenen birer ideoloji olmamalarına rağmen Osmanlı 
Đmparatorluğu’nun modernleşme serüveninin bir doğal tepkimesi olarak bu coğrafyada da 
taraftar bulmuştur. Türkiye’de Batılı değerlere atfen yapılmak istenilen ani dönüşüme karşı 
itiraz üzerinden şekillenen Türk Sağ Muhafazakâr-Đslamcılık ideolojisi için öteki; birer 
ekonomik ve siyasal sistem olarak Kapitalizm ve Komünizm olmuştur. Muhafazakâr-Đslamcı 
düşünürler bu karşıtlıklarını yaratırken, bu iki sistemin oluşumunu bir ortak kimlikle 
açıklamaya çalışmış; her iki sistemin de üreticisi olarak Yahudi topluluğunu görmüştürler. 

Yahudi topluluğu birbirinden oldukça farklı olan bu iki sistemin inşacısı olarak 
görülmenin de ötesinde dünya siyasal tarihinde kırılmalar yaratan en önemli olayların da 
müsebbibi olmakla itham edilmiştir. Böylelikle ortaya sürekli suçlanmakla taçlandırılmış bir 
Yahudi tarihi okuması çıkmıştır. Bu çalışmada amaç, Türkiye’de yayımlanan ve 
Muhafazakâr-Đslamcılık akımının önde gelen periyodiklerinden olan Sebilürreşad, Büyük 
Doğu, Hilal ve Diriliş dergilerine bakarak, akımın bu dili nasıl inşa ettiğini açıklamaktır. 
Akımın dil inşası analiz edilirken, bir yandan da düşünürlerin Hıristiyan anti-semitizmi ile 
olan mesafeleri ölçülmeye çalışılacaktır. 

2. LĐTERATÜRDE SĐYONĐZM KAVRAMINA YÜKLEN ĐLEN ANLAM VE 
YAHUDĐ KĐML ĐĞĐNE YAKLA ŞIM 

18. yüzyılın sonuna kadar Yahudiler hem kendileri, hem de diğer topluluklar 
tarafından eski bir uygarlığın izlerini taşıyan farklı bir dinsel ve etnik grubun üyeleri olarak 
görülmekteydi. Bu dönemde Yahudiler modern anlamda ne bir ulus olarak, ne de ayrı bir halk 
olarak tanımlanmaktaydı (Almog, y.y.: 9). 19. yüzyılda Yahudi topluluğu toplumsal, kültürel 
ve siyasal hareketlere katılarak geleneksel yapıdan uzaklaşmaya başlamış ve modern yaşama 
entegre olmuştur. Avrupalı Yahudilerin yaşam koşullarındaki bu değişim onların Avrupa’ya 
özgü siyasal akımlardan etkilenmelerine yol açmıştır (Boyer, 1995: 28-29). Ilan Greilsammer, 
Siyonizm’in özellikle Avusturya-Macaristan Đmparatorluğu’nu etkisi altına alan kimlik 
bunalımından ve “ezilen halkların uyanışından ve bağımsız devlet özlemlerinden 
etkilendiğini”  belirtmektedir (Greilsammer, 2007: 9).  

Ilan Pappe, Avrupa’da başlayan bir milliyetçilik akımı olduğunu vurguladığı 
Siyonizm’in ulus inşa edecekleri bölgeyi Filistin olarak belirlemelerinin ardından hareketin 
kolonyalist bir görünüm almasına dikkat çekmektedir. Siyonizm’in doğuşu hakkında da bilgi 
veren Pappe, hareketin aslında Theodor Herzl tarafından değil 1850’lerde Doğu Avrupa’daki 
Yahudi milliyetçiliği hareketi tarafından temellendirildiğini ifade etmektedir. Siyonizm’e 
şekil verilirken sadece Tevrat’tan değil, Yahudi tarihinden, Kral Süleyman döneminden ve 
eski Đbrani dilinden faydalanıldığını belirten Pappe, Herzl’in de bu anlatıdan yola çıkarak 
Filistin’e geri dönüş hareketinin lideri haline geldiğinden bahsetmektedir. Pappe’ye göre 
Herzl, Siyonizm hareketi ile Museviliği bir din olarak değil, bir ulus ideolojisi olarak 
kullanmaya çalışmıştır (Pappe, 2007: 34-35).  

Pappe’nin görüşlerine benzer bir şekilde Herzl ile özdeşleştirilen kutsal topraklara 
dönme fikrinin aslında çok daha erken tarihlerde de gündeme getirildiğine dikkat çeken başka 
yazarlar da bulunmaktadır. Örneğin Yahudi topluluğunun Filistin’e yerleştirilmesi fikrinin 
1799’da Napoleon Bonapart, 1804’te Lord Shaftesbury ve daha sonra Disraeli, George Eliot 
ve Alexandre Dumafils tarafında da ortaya atıldığına vurgu yapılmaktadır (Montet ve 
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diğerleri, 2006: 15). Herzl ile özdeşleşen “Filistin’de Yahudi devleti kurulması” görüşü, Israel 
Zangwill’in Aralık 1901’de New Liberal Review’da yayımlanan “The Return to Palestine” 
adlı yazısında kullandığı “Filistin halkı olmayan bir ülke, Yahudiler ise ülkesi olmayan bir 
halktır; halksız ülkeyi, ülkesiz halka verin” cümlesi ile popülerleşmiştir (Hollstein, 1975: 71). 
Ancak Siyonizm hareketinin Avrupa’da antisemitizmin yükselmesine paralel olarak ivme 
kazandığı genel olarak kabul edilmektedir.  

Roger Garaudy Siyonizm’i dinsel ve siyasal olarak ikiye ayırmakta ve ikisinin 
arasında farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Garaudy’e göre Dinsel Siyonizm; Yahudi 
topluluğunun kurtarıcı mehdiyi beklemesini ve o ortaya çıktığında ise dünyada bulunan tüm 
ırkların tek bir ırka bağlanacağı düşüncesini ilke edinmektedir. Garaudy, Dinsel Siyonizm’in 
sınırlı bir kitle tarafından desteklendiğini belirtmekte ve bu görüşün hiçbir zaman Đslam ile 
muhalif bir hareket haline dönüşmediğine vurgu yapmaktadır. Hatta Dinsel Siyonizm’in 
Filistin’de bir devlet kurmak gibi bir hedefinin de olmadığından söz eden Garaudy, bu 
görüşün Yahudiler ile Müslüman veya Hıristiyan Araplar arasında bir ayrıcalık 
oluşturmadığına değinmektedir. Garaudy, Siyasal Siyonizm’in ise bunun aksine “Siyon 
toprağında Yahudi inanç ve kültürünün yayılacağı kutsal bir merkez kurmayı”  ilke 
edindiğinden, bu nedenle Yahudi topluluğunu “halk”  olarak tanımladığından bahsetmektedir. 
Đsrail devletinin kuruluş yasalarına bakıldığında Yahudilik kavramının etnik grup ve dinsel 
kimlik üzerinden tanımlanıyor olması Garaudy açısından Siyasal Siyonizm’in uygulanma 
şeklini göstermektedir (Garaudy, 2004: 14-16). 

Garaudy, “Đlahi Mesajlar Toprağı Filistin” adlı eserinde ise Siyasal Siyonizm’in 
“Yahudiliği bir din olarak değil, bir milliyet olarak tanımladığını”  böylelikle Yahudi 
milliyetçili ğinin laik bir tabana oturtulduğunu vurgulamaktadır. Bu noktadan hareketle 
Garaudy, Siyonizm’in devlet inşa edebilmek için ortak bir köken yaratmaya ihtiyaç 
duyduğundan söz etmektedir. Ona göre Siyonizm bu nedenle ırk, toprak ve Eski Ahit mitlerini 
yaratmıştır (Garaudy, 2011: 203, 206).  

Bir milliyetçilik hareketi olarak doğan Siyonizm’in Yahudi toplumunun tarihinin 
akışını değiştirdiğine dikkat çeken Michael Brenner, bu akımın özellikle Avrupalı Yahudilerin 
başına gelen felaketlerden sonra pek çok Yahudi tarafından bir umut ışığı olarak görülmeye 
başlanmasına değinmektedir. 1948’de kurulan Đsrail devleti bazı Yahudiler tarafından bir 
vatan olarak görülürken, diğerleri için de Yahudi kimliğine adaptasyon aşamasında önemli bir 
araç olarak algılanmıştır (Brenner, 2006: 3). Lisa Hajjar, Mouin Rabbani ve Joel Beinin de 
Siyonizm’in, Yahudi topluluğuna anti-semitizme karşı tek çözüm yolu olarak sunulduğunu 
belirtmektedir (Hajjar ve diğerleri, 1990: 102).  

Filistin üzerindeki anlaşmazlığı Yahudi milliyetçiliği ile Arap milliyetçiliği arasındaki 
bir uyuşmazlık olarak tarif eden Pamela Ferguson, her iki milliyetçi akımın da Filistin 
sınırlarının ötesinde oluştuğuna değinmektedir. Ferguson’a göre bunlar birer bağımsızlık 
hareketidir ve teritoryal bağımsızlık için halklarına yeni birer kimlik yaratmaya 
odaklanmışlardır. Modern anlamıyla Arap kelimesi Arapça konuşan topluluklar arasında 
ırksal olmaktan ziyade dilsel ve kültürel bir kavram olarak kurgulanmaya çalışılmıştır. 
Faslılar Filistinlilerden, Lübnanlılar Yemenlilerden, Mısırlılar Suriyelilerden farklıdır. 
Lübnanlılar kendilerini Fenikeliler olarak algılarken, Mısırlılar kendilerini diğer Arap 
toplumlarından ayrıştırmaya çalışmıştır. Ferguson, bu nedenlerle “Arap kardeşliği”  ilkesinin 
Ortadoğu coğrafyasında çok da kolay kabul görmediğini düşünmektedir (Ferguson, 1973: 26). 
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Bu durum Filistin sorununun seyrini ve Arap devletlerinin Filistin sorununa yaklaşımını da 
etkilemiştir.  

Siyonizm’in uluslararası literatürde tek bir ortak tanımının yapılamaması gibi aslında 
Đsrail devletinin “Yahudi” kelimesini kullanış şekline ilişkin de tartışmalar bulunmaktadır. 
Yahudiliğin dinsel mi, yoksa ırksal bir kavram mı olduğu yönündeki tartışmalar beraberinde 
bir devletin hem Yahudi olarak tanımlanıp, hem de demokratik olup, olamayacağı sorularını 
gündeme getirmektedir. Yahudiliğin dinsel bir kavram olarak tanımlanması beraberinde 
Đsrail’in teokratik yönetim olduğu iddialarına, ırksal bir kavram olduğu yönündeki analizler 
ise bu sefer de Đsrail’in ırkçı bir devlet olduğu tartışmalarına neden olmaktadır (Dowty, 2001).  

Arthur Goldschmidt ve Lawrence Davidson dinsel bir kavramın bir ulus olarak 
kullanılması ile ilgili tartışmalara şu şekilde bir katkıda bulunmaktadır; “Yahudilerin 
genelinin kabul ettiği bir görüşe göre Ortodoks, Muhafazakâr, Rekonstrük Siyonist, Reformcu 
ve hatta hiç ibadet etmeyen Museviler bile bir halk oluşturmaktadır” . Goldschmidt ve 
Davidson, kökeni Yahudi olan ama dinin gerekliliklerini yerine getirmeyen veya başka bir 
inanışı seçmiş olanların bile, aksi yönde ısrarlı bir tutumları olmadığı sürece, Yahudi olarak 
görülmeye devam edildiğini öne sürmektedir (Golschmidt ve diğerleri, 2008: 358). 
Yahudilerin bir ulus oluşturdukları iddiasında bu durum göz önünde bulundurulması gereken 
bir husustur.  

3. SAĞ MUHAFAZAKÂR- ĐSLAMCILIK AKIMININ S ĐYASAL SĐYONĐZME 
YAKLA ŞIMI VE PEJORAT ĐF ANLAMDA KULLANILAN “YAHUD Đ” 
KAVRAMI  

Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin siyasal siyonizme yaklaşımları onların Đsrail 
devletinin oluşturulmasını açıklarken kurdukları bağlantılarda kolaylıkla görülmektedir. 
Sebilürreşad’da, Büyük Doğu’da ve Hilal dergilerinde Đsrail devletinin kuruluşu ile Siyonizm 
teşkilatı arasında kuvvetli bir bağ olduğu fikri savunulmaktadır. Sebilürreşad’da “Beynelmilel 
Siyonizm’in Temel Gayesi” başlıklı, “ Medeniyet” mahlaslı bir yazı yayımlanmıştır. Yazı, 
Kudüs’ten geldiği iddia edilen bir haber üzerinden kaleme alınmıştır. Habere göre Dünya 
Siyonizm Teşkilatı’nın bir organı olan Yahudi Ajansı ile Đsrail Başbakanı Ben Gurion ortak 
bir kampanya başlatmıştır. Kampanyanın amacının Đsrail’e daha fazla Yahudi göçmenin 
gelebilmesi için para toplamak olduğu belirtilmiştir. Yazar, bu haberde yer alan bilgiler 
üzerinden birtakım tespitlerde bulunmaktadır. Yazısına “Beynelmilel Siyonizm’in hayal ve 
iftira olduğu iddia edilir. Bu tez, Siyonizm’in iç maksatlarını ve gizli cephesini dünya 
efkârından saklamak için Sion Protektoryasının mahrem emridir” ifadeleri ile başlayan yazar, 
Uluslararası Siyonizm Örgütü’nün Đsrail Devleti’nin kuruluşundan sonra açıklandığı ve bugün 
bu iki kurum arasında önemli bir bağ bulunduğu tespitini yapmaktadır. Örgütün başlangıçtan 
beri amacının “dünyaya yayılmış Yahudiliğin hayat ve gayesini koruyucu unsur olarak devam 
ettirmek ve Musa kavminin çıkış yeri olan arz-ı mev’utta müstakil bir Yahudi Devleti kurmak” 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu amaçla Yahudilerin önemli bir mücadele verdiklerini ve 
kendisine düşman olan Arap komşuları arasında var olabilmek için teknik ve sanayi açıdan 
ileri seviyelere gelmeye çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını belirtmektedir. Yazar, 
sanayileşen Türkiye’nin bu durumla yakından ilgilenmesi gerektiği yorumunu yapmaktadır 
(Medeniyet, 1955: 175).  
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Büyük Doğu’da Necip Fazıl, Theodor Herzl’in 1896 tarihli “Bir Yahudi Hükümeti” 
başlıklı eserine atıf yaparak Yahudi topluluğunun bu dönemden beri uluslararası sistemde 
kendilerine bir yer tesis etmeye çalışmalarına dikkat çekmektedir. 1948 Savaşı ve Đsrail’in 
ortaya çıkışı Büyük Doğu’da “Siyonizm teşkilatı-Yahudi toplumu arasındaki bağ ve Yahudi 
dini” üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Theodor Herzl’in eserinde kullandığı ifadeleri 
yorumlayan Necip Fazıl, Yahudi topluluğunun sisteme bir mesaj vererek insanlığı kendilerini 
himaye etmeye zorladığı fikrini öne atmaktadır. Necip Fazıl, Herzl’in eserini göz önünde 
bulundurarak Yahudilerin tüm toplumları ilgilendiren iki amacı olduğundan söz etmektedir. 
Birincisinin dünyada Yahudi olmayan veya Yahudi cemaatine karşıt görüşler benimseyen tüm 
hükümetlerin devrilmesi, ikincisinin ise Filistin’de bir Yahudi hükümeti kurulmasının 
sağlanması olduğunu savunmaktadır. Necip Fazıl, Yahudilerin ikinci amacını 
gerçekleştirdiğine dikkat çekmekte ancak asıl hedef olan birincisinin daha büyük olduğunu 
vurgulayarak, Filistin’in aslında Yahudi’nin aza da razı olduğunu göstermesi açısından önemli 
olduğunu belirtmektedir. Ancak Necip Fazıl, Yahudilerin geniş çaplı olan birinci amacını 
gölgelemek için Filistin’i kullandıkları kanısındadır (Prof. Ş. Ü., 1949a: 2)2.  

Büyük Doğu’da Emin Toykoç tarafından kaleme alınmış olan bir yazıda Đslam dininin 
en eski düşmanı olarak görülen Yahudilerin, “göklerinden asırlar boyunca Đlahi nur fışkırmış 
ve beşiklerinde sayısız peygamberler sallanmış mukaddes ülke”  topraklarında bir devlet 
kurarak, Müslümanları topraklarından sürdükleri vurgulanmaktadır. Toykoç, bu esnada Arap 
toplumlarının en büyük devlet adamlarından Mısır Kralı Faruk’un “keyif ve safa ile şeriat dışı 
işler yapmakta olduğu”nu ifade etmektedir. Đslam toplumlarında tüm devlet yöneticilerinin 
batılı değerlerin emrine girdiğini ifade eden Toykoç, aslında modernleşme hareketlerine 
yönelik de bir eleştiri yapmaktadır. Toykoç, içinde bulunulan bu durum dolayısıyla sadece 
Türklerin değil, tüm Đslam âleminin kurtarıcısını beklediği şeklinde geniş bir okuma 
yapmaktadır (Toykoç, 1950: 7).  

Büyük Doğu’da Đsrail’in nüfusunun az olmasına rağmen, Soğuk Savaş yıllarında 
uluslararası sistemde ABD ile SSCB arasında bu iki kuvvetin birbirine hamle yapmasına 
neden olabilecek kadar kilit bir önemde olduğuna dikkat çekilmektedir. Đsrail’in önemi 
kurulduğu alanın üç semavi din için de kutsal bir alan olması ve aynı zamanda önemli petrol 
sahalarına sahip olması üzerinden açıklanmaktadır. Đsrail’in Asya kıtasını kapitalist ve 
emperyalist ideolojilere açmada bir “nöbet kulübesi” olması amacıyla kurdurulduğu 
düşünülmektedir. Manevi açıdan da aslında Đslam toplumlarının birliğinin parçalanmasının 
hedeflendiği öne sürülmektedir. SSCB’nin din karşıtı olduğu halde, Đsrail’in yönelttiği bu 
tehdit nedeniyle, Đslam ve Arap dünyasını koruyucu rolü oynadığı şeklinde bir yorum 
yapılmaktadır. Doğu toplumlarının ise Yahudiler ile ittifak halinde bulunan Hıristiyan 
toplumlar ile Komünist toplumlar arasında kaldığı belirtilmektedir. Türkiye’nin bu dönemde 
herhangi bir tavır almaması dış politika alanında yaptığı tercih üzerinden açıklanmakta, 
ülkenin sadece ABD’yi incitmemek üzerine bir siyaset kurguladığı ifade edilmektedir. 
SSCB’nin Assuan Barajı’nın yapılmasına destek vermesi, Sovyet Yüksek Başkanı’nın bu 
münasebetle Mısır’a gitmesi ve Rusların Mısır’a Arap-Đsrail sorununda destek verileceği 
taahhüdünde bulunmaları hep bu perspektiften analiz edilmektedir (Re.Çe., 1971: 8). 

                                                           
2 Necip Fazıl bu yazısında “Prof. Ş. Ü.” mahlasını kullanmaktadır. Necip Fazıl bu yazısını Büyük Doğu’nun 
daha sonraki sayılarında önce Rıdvan Balkır, daha sonra da Neslihan Kısakürek mahlasıyla yeniden 
yayımlamıştır. Bkz.: Balkır, 1964: 10-11, Kısakürek, 1967: 15. 
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Büyük Doğu’da Yahudi topluluğu, Siyonizm teşkilatı ve Đsrail devleti arasındaki 
ilişkiyi tarihsel açıdan ayrıntılı bir şekilde irdeleyen en önemli yazı, 1978 yılında kaleme 
alınmıştır. “Prof. R. B.” mahlası ile kaleme alınmış olan yazıda Đsrail devletinin kurulmasına 
giden süreç, M. Ö. 536 yılında Babil devletinin Kudüs’ü ele geçirip, yerli halkı El Cezire’ye 
sürmesi ile tasvir edilmeye başlanmıştır. “Đnsanlığın rastladığı gailelerden en karışık ve en 
içinden çıkılmaz meselesi Filistin işidir ”  diyen yazar, anlatımına 516 yılında Đran’ın Babil 
devletini yenmesi ve bunun üzerine Beni Đsrail’in tekrar Filistin’e dönmesi ile devam 
etmektedir. Đran devletinin de Beni Đsrail’i tekrar Babil’e sürdüğü ancak Büyük Đskender’in 
sayesinde Beni Đsrail’in tekrar kurtarıldığı belirtilmektedir. Büyük Đskender’in halefi olan 
Batlamyusların Filistin sorununu çözebilmek için bölgeyi Yunanlaştırmaya çalıştıklarını, 
Roma Đmparatorluğu Batlamyusları yenince bu defa da Romalıların aynı sorun ile karşı 
karşıya kaldıklarını ifade etmektedir. Yazar, Roma Đmparatoru Titus’un M. S. 70’de Beni 
Đsrail’i yeniden Filistin’den çıkartıp, bu defa tüm dünyaya yayılmalarına neden olduğunu 
vurgulamaktadır. Filistin’in güneyinde kalan Đsrail oğullarının ise Đslamiyet’e karşı mücadele 
ettiklerini belirtmektedir. Yazar, Arap yarımadasından çıkartılan bu topluluğun yine de 
Osmanlı Đmparatorluğu’nun hoşgörüsü ile tekrar Filistin’e gelebildikleri ve Kudüs’te 
kalabildiklerini ifade ederek, Siyonizm teşkilatı hakkında çeşitli savlar öne sürmektedir (Prof. 
R. B., 1978: 13).   

Yazar, Yahudilerin Filistin’e tekrar yerleştikten sonra kendilerine ait bir devlet kurma 
ihtiyacı duyduğu ve maddi açıdan daha iyi konumda olan Amerikan Yahudilerinin yardımı ile 
dağınık durumdaki tüm Yahudilerin arasında bir Siyonizm teşkilatının kurulabildiğini 
belirtmektedir (Prof. R. B., 1978: 13). Yazar, Đsrail devletinin kurulmasına giden süreci I. 
Dünya Savaşı’na ilişkin anlatılarla analiz etmektedir. Đngiltere’nin bu savaşta ekonomik 
açıdan sıkıntıya düşmesi nedeniyle ancak ABD’nin yardımı ile savaşı kazanabileceği, 
ABD’de sermayenin arkasında “Siyonist Amerikan Yahudi bankerlerinin olduğu” ve bu 
kesimin mali desteğini alabilmek için Đngiltere’nin “ Filistin’de Yahudilere milli bir yurt 
vaadinde bulunduğu” öne sürülmektedir. 1916 Balfour Deklarasyonu yazar tarafından bu 
bağlantı üzerinden yorumlanmaktadır. Đngiltere’nin Şerif Hüseyin’e Arap topraklarının özerk 
olacağı yönündeki vaadini planlarına katmadığı da vurgulanmaktadır. I. Dünya Savaşı 
sonrasında Siyonizm teşkilatının bu amaçla bölgede toprak alımlarına başladığı, bölgeye 
Yahudi yerleşimcilerin geldiği ve hızla teşkilatlandıkları belirtilmekte ve bu durum yazar 
tarafından “Filistin’in Yahudileştirilmesi”  olarak yorumlanmaktadır. Yazar, Đngiltere’nin 
Yahudilerin bölgedeki teşkilatlanmasının sonuçlarını sezinleyerek, 1938 yılında yayımladığı 
“Beyaz Kitap” ile bölgeye Yahudi göçünü ve yerleşimlerini sınırlamaya çalıştığı ifade 
edilmektedir (Prof. R. B., 1978: 13). Bu durumun üzerine Yahudilerin, Đngiltere’ye karşı 
ABD’nin desteğini alma politikası benimsedikleri öne sürülmektedir. Đngiltere ile Yahudiler 
arasında gerginlikler yaşandığı, Đngiltere Filistin mandasından vazgeçip, bölgeyi BM’ye 
devretme kararı aldığı sırada Yahudilerin, Đngiltere’nin kendilerine verdiği sözü 
tutmayacağını anladıkları ve bunun üzerine tamamen ABD’ye yönelerek amaçlarına 
ulaştıkları yorumu yapılmaktadır. ABD’nin bu şekilde Yakın ve Ortadoğu’da Đsrail devleti 
vasıtasıyla kendisine bir “köprübaşı”  edindiği öne sürülmektedir (Prof. R. B., 1978: 16).  

Hilal dergisinde ise Ali Haydar Öztürk, Talmut’un Siyonizm’in kutsal kitabı olduğunu 
belirtmekte ve Đsrail’in bu kitapta yer alan ilkeler doğrultusunda kurulduğunu iddia ederek 
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Đsrail ile Siyonizm hareketi arasında güçlü bir bağ olduğu fikrini benimsemektedir3. Öztürk’e 
göre Gazze’de ilerleme harekâtında bulunanlar Yahudiler değil, Siyonizm adına hareket 
edenlerdir. Siyonizm’in Ortadoğu’da nasıl yayıldığını ve Đsrail devleti ile bağlantısını 
açıklamak için de birkaç belge kullanmaktadır. Öztürk, Đsrail’in ilk Cumhurbaşkanı Ben 
Gurion’un beyanatlarından alıntı yapmakta ve Ben Gurion’un “Nil’den Fırat’a kadar uzanan 
sahaları içine alan büyük Đsrail davasının gerçekleşmesi için bu mücadeleye devam etmeliyiz”  
sözünün Talmut’a uyarak yapılmış bir konuşma olduğundan bahsetmektedir (Öztürk, 1959: 
5).  

Đsrail devleti ile Siyonizm arasındaki bağlantıyı göstermek için Öztürk’ün kullandığı 
bir diğer belge ise Romen Yahudilerin Hahambaşı olan Rabino Fitehi’nin 1952’de 
Milletlerarası Haham Konferansı’nda yaptığı konuşmadır. Öztürk, Fitehi’nin verdiği 
beyanatta aslında Siyonizm’in amaçlarını ortaya koyduğu düşünmektedir 4. Fitehi’ye göre 
Uluslararası Siyonizm Örgütü Filistin’i bir sembol haline getirerek, burada her türden 
yardımlarla bir ordu oluşturmaya çalışmış ancak Türkiye’de bazı gazeteciler Đsrail ordusunu 
överken onların bu amacını görememiştir. Fitehi, bir Yahudi radyosunun Mısır’a karşı 
olumsuz yayın yaparken, “burası Adana” dediğini ve bu durumun Yahudilerin planını 
gösteren bir delil olduğu öne sürmektedir (Öztürk, 1959: 5). Aslında Fitehi’nin alıntı yapılan 
ifadelerinde Siyonizm’in II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında etkisi olduğu açıklaması da 
bulunmaktadır ancak Öztürk bunun üzerinde durmamakta ve Filistin’de bir ordu kurulduğu 
tartışmasına ağırlık vermektedir.  

Öztürk, Ramia Hottelbrin’in Akhrofot isimli gazetede yazdığını belirttiği yazıdan da 
alıntı yapmaktadır. Öztürk, Hottelbrin’in; “Đbrani milleti dünyaya hâkim olmalı ve bu 
kâfirlerin (diğer insanların) elinde bir şey bırakmamalıdır. Peygamberimiz Samuel’in dediği 
gibi bunu “Araplara yapmalıyız”…Đsrail politika ile değil, kan, ateş ve dumanla kurulur. 
Đntikam almak zamanı gelmiştir ”  ifadelerinden yola çıkarak insanın insana bu şekilde bir 
düşmanlık besleyemeyeceği şeklinde bir yorum yapmaktadır. Öztürk, Yahudilerin ABD’yi 
bile aldattığını ve bu sayede yüksek miktarda maddi yardım aldıklarını belirtmektedir. Ayrıca 
Öztürk’e göre Đsrail Gazze’ye bir operasyon düzenleme planını 1953 yılında yapmıştır. 1956 
Süveyş Krizi esnasında Gazze işgal edilirken, Đngiliz ve Fransızların Đsrail’in yanında yer 
almalarını ise Öztürk şu şekilde yorumlamaktadır: “Bu da gösteriyor ki Siyonistler istedikleri 
zaman ve istedikleri yerde bir harp çıkarabiliyorlar.” (Öztürk, 1959: 5).   

Nevzat Yalçıntaş, Siyonizm ideolojisinin güçlenmesini II. Dünya Savaşı yıllarında 
Hitler’in Yahudi topluluğuna ilişkin politikalarının Müttefik kuvvetlerde yarattığı etki 
üzerinden açıklamaktadır. Ona göre II. Dünya Savaşı sonrasında Filistin’de bulunan 
Yahudilerin başlattıkları isyan hareketleri ve çatışmalar Siyonizm hareketi tarafından 

                                                           
3 Dergide yayımlanan yazıda Talmut’tan alıntı yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmiştir: “Elinize geçen 
ve Yahudi olmayan herkesi öldürün. Eğer Yahudi olmayan bir kimse, bir çukura düşerse, üzerini taşlarla örün. 
Đyi olan milletimiz ebediyen yaşamalıdır. Diğerleri ise hayvandan farksız olduklarından, ahırlarda yaşamalıdır. 
Yeryüzünde yalnız Yahudiler insan vasfına layıktır. Diğer milletlerden olanlar ise hayvandırlar. Ve yok 
edilmeleri gerekir.”  
4 Fitehi’ye ait olduğu belirtilerek alıntı yapılan ifadeler şunlardır: “Şundan kat’i olarak eminim ki, bundan on 
sene sonra Siyonist cemiyetine mensup kimseler efendi, bu cemiyetin dışında kalanlar ise uşak olmağa 
mahkûmdur. 1930 daki çalışmalarımız Amerika ile Almanya arasında malum gerginliğin husule gelmesine ve 
bunun neticesi olarak da ikinci dünya harbinin patlak vermesine sebep oldu.” 
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desteklenmiştir. Yalçıntaş, ABD Başkanı Roosevelt ve daha sonra Harry Truman’ın da 
Siyonizm ideolojisine olumlu baktığı fikrini gündeme getirmektedir5. 

Yalçıntaş, iki yüzyıl boyunca kayıplar yaşayan Türklerin, I. Dünya Savaşı sonrasında 
kendi bağımsızlık mücadelesini verdiğini, diğer Đslam toplumlarının ise II. Dünya Savaşı’nın 
ardından bir uyanış yaşamaya başladığına dikkat çekmektedir. Yalçıntaş, analizine dinsel ve 
etnik kökensel unsurları göz önünde bulundurarak devam etmekte ve “en son Kıbrıs’ta Türk 
mevcudiyetinin silinmesi önlenmiştir ”  şeklinde bir yorum yapmaktadır. Tek bağımsız Türk 
devletinin Türkiye olduğunu, diğerlerinin Sovyet totalitarizmi altında yaşadıklarını, Arapların 
ise Cezayir ve Güney Arabistan’da bağımsızlık mücadelesi vererek Filistin’i kurtarmaya 
çalıştıklarını ifade eden Yalçıntaş, Ortadoğu’da barış ve güvenlik ortamının tesis edilebilmesi 
için Filistin sorununun çözümlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sorunun en iyi nasıl 
çözümlenebileceği sorusunun cevabının ise Yalçıntaş, Đsrail ve Arap devletleri tarafından 
askeri cephaneleri arttırarak yani sıcak çatışmaya hazırlanarak verildiğini düşünmektedir 
(Yalçıntaş, 1959: 24).    

Đsrail’in Batılı devletler tarafından bölgede bir “karakol” oluşturmak amacıyla 
kurulduğunu düşünen Ömer Balkan, bu tarihten itibaren taraflar arasında yaşanan çatışmaları 
“Yahudilerin Müslümanlara yaptığı bir nankörlük”  olarak değerlendirmektedir. Filistinlilerin 
“komşularının ihanetine uğradıkları ve Uluslararası Siyonizm’e karşı yalnız bırakıldıkları”  
fikrini savunan Balkan’a göre bu nedenle Filistin halkı gerilla savaşına yönelmektedir 
(Balkan, 1986: 13).  

4. SAĞ MUHAFAZAKÂR- ĐSLAMCILIK AKIMININ KAP ĐTAL ĐZM ĐLE 
KOMÜNĐZM Đ TARĐF ŞEKL Đ 

Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-Đslamcılık akımının önde gelen düşünürleri Siyonizm’e 
karşı çıkıp, Yahudi topluluğuna ilişkin negatif betimlemeler yapmalarının yanı sıra birer 
ekonomi modeli olan Kapitalizm ve Komünizme de karşı çıkmaktadırlar. Örneğin 
Sebilürreşad’ın savaş açtığı ideolojiler; masonluk ve komünizmdir. Dergide Masonluk ile 
Yahudilik arasında ise doğrudan bağ kurulmaktadır. Farmasonlar, Masonlar ve Yahudiler 
birbirine eş tutulan kavramlar olarak kullanılmaktadır.  

Benzer bir şekilde Hilal dergisinde de komünizm bir tehlike olarak görülmekte ve bu 
hareketin Ortadoğu coğrafyasındaki ilerleyişi derginin yayımlandığı yıllarda takip 
edilmektedir. Örneğin, isimsiz olarak yayımlanan bir yazıda Sovyet Rusya’dan Đsrail’e 
yapılan Yahudi göçlerine dikkat çekilmektedir. Yeni gelenlerle birlikte Đsrail ordusunun 
250.000’den 600.000’e yükseleceğinden, böylelikle Đsrail’in bölgede Đslam devletleri aleyhine 
genişleyebileceğinden ve hatta Komünist Yahudilerin bölgede komünizmi yaymaya 
çalışacaklarından bahsedilmektedir. Đsrail Başbakanı Ben Gurion’un “Müslümanlar 
topraklarını ve mallarını terk edip Đsrail’den gittikleri takdirde bedellerinin Đsrail hükümeti 
tarafından para olarak ödeneceği”  şeklindeki açıklamasına yer verilerek, bölge halkına 
yönelik baskının artmasına değinilmektedir (y.a.y., 1959: 24). Hilal’de yer verilen bu bilgide 

                                                           
5 Hamza Asyalı da benzer şekilde Hitlerin aslında Yahudi topluluğunu çok iyi analiz ettiğini ancak bu topluluğa 
karşı izlediği vahşet politikalarının onları mazlumlaştırdığını öne sürmektedir. Asyalı da Yahudi topluluğunun 
başta ABD olmak üzere kilit önemdeki devletlerin basın-yayın hayatına, bankalar başta olmak üzere ekonomik 
yaşamına ve siyasi-kültürel alana hâkim olduklarını öne sürmektedir. Yazının devamı için bkz.: Asyalı, 1975: 
16-17. 
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dikkat çeken husus şudur; Arap-Đsrail sorunundan bahsedilirken “Đslam devletleri-Đsrail 
sorunu” şeklinde yorumlar yapılmakta ve Đsrail’e karşı Müslümanların bir mücadele içinde 
oldukları belirtilerek sorunun tarafları dinsel kimlikler üzerinden tanımlanmaktadır.  

Đslam dininin ilerlemeci bir yapıya sahip olduğunu savunan Diriliş dergisine göre ise 
Đslam medeniyeti yeniçağın açılmasını sağlayarak bu dönemin verilerinin de oluşmasına 
katkıda bulunmuştur. Đslam; geçmişte kalmış bir medeniyet olarak görülmemekte ve yeniçağ 
medeniyetinin içinde doğup, onun varlık sebebi olarak tarif edildiği için kendi dirilişini 
yapabilecek kabiliyete sahip olarak yorumlanmaktadır (Diriliş, 1966: 5-6). Dolayısıyla sık sık 
Müslümanların içinde bulundukları durumdan sıyrılmaları ve bir yenilenme yaşamaları 
gerektiğinin öne sürüldüğü yazılara yer verilmektedir. Maddi üstünlükten önce manevi 
zenginleşmenin yaşanması gerektiği fikri öne atılmaktadır. Hem kapitalizmin, hem de 
sosyalizmin Đslam ile dirilişe geçmiş Müslümanların önünde varlıklarını yitirecekleri iddia 
edilmekte ve Müslüman toplumlar için tek kurtuluş yolu olarak Đslam dini görülmektedir 
(Dirili ş, 1970a: 6-7).  

Hem Büyük Doğu’da, hem de Hilal dergisinde sağ ve sol kavramları da açıklanmaya 
çalışılmıştır. Büyük Doğu’da Necip Fazıl bu iki kavramın II. Dünya Savaşı’ndan önce ve 
savaş esnasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda oluştuğunu belirtmektedir. Her iki kavrama 
da mensup olmayanların hayatın dışında kaldığını düşünen Necip Fazıl, iki kavram arasındaki 
ayrımın felsefi ve sosyal olmaktan ziyade ekonomik olduğunu vurgulamakta ve sağ ve sol 
kelimeleri yerine kapitalizm ve sosyalizm kelimelerinin de kullanılabileceğini öne 
sürmektedir. Sağ ve sol olarak ikiye bölünmüş olan dünyanın etrafında üç rejim 
bulunduğundan bahseden Necip Fazıl, onların da liberalizm, nazizm ve komünizm 
olduğundan söz etmektedir. Komünizmin; liberalizm ve kapitalizme doğru kaydığını ancak 
nazizmin hem komünizme, hem de liberalizme karşı olduğunu düşünen Necip Fazıl’a göre, 
nazizm iki tarafa da karşıt olduğu halde zaman zaman taraflardan birine mensup 
olabilmektedir. Dolayısıyla Necip Fazıl, sağ ve sol tabirlerini felsefi değil, politik bir ayrım 
olarak görmektedir (Kısakürek, 1944: 5). 

Hilal dergisinde ise sağ kavramının ilk kez Kuran-ı Kerim’de kullanıldığı öne 
sürülerek “mutlak sağcı Müslüman’dır”  şeklinde bir yorum yapılmaktadır. Sağcı Müslüman 
kavramı ise şu şekilde tanımlanmaktadır: “Her mananın ve inanışın, her müspet hareketin ve 
anlayışın Đslam’da olduğuna inanan adam” . Bu anlayışın dışında olan herkesin solcu olduğu 
iddia edilmektedir. Đki kavramı ayırmanın ölçütü olarak inanmak ve inanmamak olgularının 
dikkate alındığı belirtilmektedir. Sağ kavramının kapitalizm, liberalizm, nasyonal sosyalizm, 
faşizm ve Nazizm’e indirgenemeyeceği fikri savunulmaktadır (Kazdal, 1966: 6).    

Hilal dergisi bünyesinde “Komünizmle Mücadele Servisi, Sanat Servisi, Dini ve 
Đçtimai Meseleleri Cevaplandırma Servisi”  adı altında üç tane servis kurulmuştur. Salih 
Özcan, Komünizm’i bir tehlike olarak görmekte ve Komünizmle Mücadele Servisi’nin 
amacının Türkiye ve Ortadoğu’da yayılmak isteyen hareketin tüm faaliyetlerini yazmak 
olduğunu belirtmektedir (Özcan, 1959: 22). Öte yandan derginin her sayısının kapak 
sayfasında “Hilal’den Mektup” başlığı altında okuyuculara yönelik bilgilendirme yapılmakta 
ve bu kapsamda ele alınan yazılardan birinde Komünizm “beşeri ve milli bir tehlike”  olarak 
nitelendirilmektedir. Türkiye’nin komünizme karşı mücadele ettiği ve hatta hükümetin de bu 
yönde bir politikası olduğu halde bazı basın yayın organlarının hala komünizmin bir tehlike 
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olmadığı yönünde yayınlar yapmalarının dikkat çekici bir husus olduğu ifade edilmektedir 
(Hilal, 1962). 

Necati Tamer, Türklerin tarih boyunca iki düşmanlarının olduğunu, birincisinin Orta 
Asya’da yaşanılan dönemde Çinlilerin olduğunu, ikincisinin ise Anadolu’ya yerleşmelerinin 
ardından özellikle Osmanlı Đmparatorluğu’nun yükselme döneminde Rusların olduğunu öne 
sürmektedir. Tamer, II. Dünya Savaşı’nın ardından ikiye bölünen uluslararası sistemde 
kutuplardan birini oluşturan Rusların temel hedefinin komünizmi yaymak olduğunu belirterek 
SSCB için “her türlü mukaddesat düşmanı”  ifadesini kullanan Tamer, komünizm için 
“ insanlık ve fazilet düşmanı sistem”  nitelendirmesini yapmaktadır. Tamer’e göre milletçilik 
karşıtı olan Komünizm dini inancı yıkmaya ve mülkiyet hakkını kaldırmaya çalışmaktadır 
(Tamer, 1961: 15).   

Sezai Karakoç ise kapitalizmin de, komünizmin de maddeci akımlar olduğunu iddia 
etmektedir. “Kapitalizm, şeytana sağ yanından, sosyalizm de sol yanından yanaşan bir 
sistemdir… Kuran anlayışında bu ikisi de solcudur. Kapitalizm, özelliği gereği kavramları 
bile sömürmektedir. Sağcılık kavramı, onun bu zulmü altında inlemektedir”  demekte ve her 
iki akımın da insan inancını yıkmaya çalıştığını düşünmektedir (Diriliş, 1970b: 7).  

Sebilürreşad’da Müslüman devletlerin karşı karşıya olduğu tehlikeler Komünizm, 
Siyonizm, Masonluk, Misyonerlik, Emperyalizm, Beynelmilelcilik ve cehalet olarak 
görülmektedir. “Komünizm, dünyada amele ve işçi sınıfın hâkimiyetini kurmak ve diğer 
sınıfları ya ortadan kaldırmak yahut esir bir kütle haline sokmak gayesiyle hareket 
etmektedir” diyen yazar, komünizmin bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için “din, aile, 
mülkiyet, hürriyet” kavramlarını inkâr ettiğini belirtmektedir. Siyonizm için “Komünist nasıl 
bir sınıfın diğer beşer kütlelerine hâkimiyetini hedef tutarsa Siyonizm de Yahudiliğin dini, 
iktisadi cepheden dünyaya hâkim olmasına çalışmaktadır”  ifadelerini kullanan yazar, 
Siyonizm’in diğer dinlerin düzenini bozmaya çalıştığını öne sürmektedir. Yazar, 
Farmasonluğu Siyonizm’in bir kolu olarak görmekte ve Farmasonluk ile Komünizmin ana 
hatlarının yaklaşık olarak aynı olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle nasıl ki yazar 
Komünizm için din, aile, millet kavramlarını inkâr etmektedir iddiasındadır, aynı yorumu 
Farmasonluk için de yapmaktadır (y.a.y., 1954: 122).  

Öte yandan Sebilürreşad’da Misyonerlik, Komünizmin müttefiki olarak 
görülmektedir. Emperyalizm için “Gaye, hâkim bir kuvvet halinde beşeriyetin bir kısmını 
istismar etmek, sömürmek, esir halinde yaşatmaktır”  yorumu yapılmaktadır. Beynelmilelcilik 
için ise “milliyeti, hâkimiyeti reddeden… vatan, mukaddesat, ahlak hissi tanımayan bir gerilik 
cereyanıdır” denilmektedir. Yazar, kavramların amaçlarını açıkladıktan sonra Arap 
devletlerinin içinde bulunduğu durumun analizini yapmaya çalışmaktadır. Arap devletlerinin 
her birinde hükümet darbeleri ve ihtilallerin olmasından bahseden yazara göre dönemin en 
önemli tehlikesi olan Komünizme karşı Đslam ve Hıristiyan devletleri artık birlikte hareket 
etmeye başlamıştır. Yazar, bu durumu olumlu karşılamaktadır ve böylelikle Đslam 
devletlerinin kendi gelişimlerini sağlayabileceklerini düşünmektedir (y.a.y., 1954: 122).  

Eşref Edip, Yahudilere ilişkin bir başka iddiayı gündeme taşımakta ve Yahudi 
topluluğunun Avrupa’da yaşanan Rönesans hareketlerinden sonra pozitif bilimlerle 
ilgilenmeye başladıklarını ve uluslararası mahiyette teşkilatlanma yoluna gittiklerini 
düşünmektedir. “…Halk tabakalarını harekete getirmek üzere Karl Marksın ortaya koyduğu 
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nazariyeler aldı yürüdü, komünizm enternasyonalini meydana getirdi. Bu suretle 
beynelmileliyet fikirlerine ilmi yol verdiler” diyerek komünizmin ortaya atılması ile 
Yahudilerin bir iktisadi sistem kurduklarını ve böylelikle Kutsal kitaplarının gerektirdiklerini 
yerine getirebildiklerini iddia etmektedir. Edip’in komünizmi, Yahudilerin kutsal kitabının 
felsefi temelleri üzerinden açıklaması oldukça ilgi çekicidir (Edip, 1953: 319).  

Edip, Đslam dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli tehlikeler olarak Komünizm, 
Siyonizm, Farmasonluk, Misyonerlik ve emperyalizmin kurduğu çeşitli yapılanmaları 
görmektedir. Komünizmi eleştirmektedir çünkü ona göre bu doktrin işçi sınıfının hâkimiyetini 
kurmak için din, aile, hürriyet ve mülkiyet gibi kurumları yok etmeye çalışmaktadır. 
Siyonizm’e de karşıdır çünkü dindar görünümlü Siyonizm’in aslında diğer dinleri ortadan 
kaldırarak, Yahudi dininin dünyaya hâkim olmasını sağlamaya çalıştığını öne sürmektedir. 
Hatta Siyonizm’in, Komünizm’in bir nevi kardeşi olduğunu iddia eden Edip’e göre 
Farmasonluk Siyonizm’in bir koludur ve Farmasonluk ile Komünistliğin ana hatları yaklaşık 
olarak aynıdır. Ona göre iki doktrin de din, aile, millet karşıtıdır. Misyonerlerin de Đslam 
devletleri için tehlikeli olduğunu çünkü onların da amacının Hıristiyanlığı yaymak olduğunu 
savunan Edip, emperyalizmin kurduğu yapılanmalar olarak sömürgecilik sistemini görmekte 
ve bu yapıyı eleştirmektedir. Đslam devletlerinin tüm bu tehlikeler karşısında korunabilmek 
için yapması gerekenin birleşmek olduğunu vurgulamaktadır (Edip, 1957: 387-388).  

Sezai Karakoç konuya farklı bir perspektiften yaklaşmakta ve toplumları aktif ve pasif 
toplumlar olarak ikiye ayırmaktadır. Aktif toplumlar olarak Batı toplumlarını görmektedir. 
Onların II. Dünya Savaşı’ndan sonra eski gücünü yitirerek yoksullaştıklarını ve bu nedenle de 
Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerini yeniden sömürmeye odaklandıklarını 
belirtmektedir. Karakoç, Kapitalizm ile Komünizm arasında bir fark görmemekte; ikisinin iki 
uç gibi gözükmekle beraber amaçlarının ülkeleri sömürmek üzere bölüşmek olduğunu iddia 
etmektedir (Karakoç, 1979: 17)6. Düşünür, pasif toplumları da eleştirmekte ve onların 
sorununun batı taklitçiliği olduğunu düşünmektedir (Karakoç, 1975: 6-7).  

Karakoç, Batı toplumlarının Rönesans ile maddeye önem vermeye başladığını 
belirtmekte ve onların maddi güç açısından üstünlük elde ettikçe de Doğu toplumları üstünde 
hâkimiyet kurmaya başladıklarını savunmaktadır. Bu duruma tepki olarak Đslam toplumlarının 
aydın ve halk tabakaları nezdinde farklı tepkiler verdiğini belirten Karakoç aydınların tam 
inançsız, halk tabakalarının ise yarım inançlı hale geldiklerini iddia etmektedir. “Batı 
materyalizmi, materyalizmin en koyusunu, adeta bir din haline gelmişini doğurdu: 
Komünizm” diyen Karakoç, Komünizmin yeni bir din olduğunu savunmaktadır. Rusya ve 
Çin’in, Batı uygarlığına duydukları öfkenin intikamını alabilmek için komünizmi bir alet 
olarak kullandıklarını düşünen Karakoç’a göre Đslam dünyasının inancı zayıfladıkça, batının 
sömürmesine karşılık olarak komünizmi yardıma çağırmıştır. Oysa ona göre Komünizm, 
batının inancından soğuttuğu Đslam’ı toptan yok etmeye kararlıdır. Dolayısıyla başta Arap 
toplumları olmak üzere tüm Đslam dünyasının Komünizmin inançsızlık akımı ile karşı karşıya 
olduklarını iddia etmektedir. Hem batının, hem de doğunun Đslam toplumlarına saldırdığını ve 
onu yok etmeye çalıştığını düşünen Karakoç yine de umutsuz değildir. Ona göre her ne kadar 
Đslam toplumlarındaki aydın tabakalar batı özentisi olup, komünizmi benimsemiş olsalar da şu 

                                                           
6 Karakoç, sanayileşme, sosyalizm ve komünizmin birbirinden farklı gibi gözükse de Asya, Afrika ve Güney 
Amerika ülkelerindeki niyetlerinin aynı olduğunu başka yazılarında da gündeme getirmektedir. Örneğin; 
Karakoç, 1979: 17. 
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an azınlıkta olan ama ölümden sonra dirilme inancı tam olan bir aydınlar tabakasının 
doğduğuna inanmaktadır. Bu yeni aydınlar tabakasının uzun vadede kurtarıcı görevi 
üstleneceğini savunmaktadır (Karakoç, 1970: 12-14).  

Karakoç, Darülislam diyarı olduğunu vurguladığı Ortadoğu toplumlarının hem 
komünizme, hem de kapitalizme karşı gelmeleri gerektiğini savunmaktadır (Diriliş, 1970b: 3-
4). Yapmaları gerekenin; “ikisini karşı karşıya farz edip ya ondan, ya öbüründen olma 
yanlışına saplanmadan ikisini de batıllıkları içinde eş ve kardeş bilerek yan yana koymak, bir 
suda, bir tahtada gitmelerini dilemek” olduğunu belirten Karakoç, değişimden yana tavır 
almakta ve bu değişimin başlangıç noktası olarak aslına dönmeyi görmektedir (Karakoç, 
1975: 8-9). Đslam’ın önce Müslümanları çağırdığı belirtilerek bu topluluğa; “Komünizmin 
senin insanını eritmek için nasıl arılar ve karıncalar gibi çalıştığını gör ve bu ağı parçalamak 
için şuur kılıcını keskinlet. Hıristiyanlığın, kendi ülkesindeki yenilgisini senin ülkendeki 
zaferle kapatmaya çalışan Papalığın ihtirasını sez. Doğuyu, batıyı tanı”   denilmiştir. Karakoç, 
Komünizm ve Hıristiyanlığa karşı Müslümanların yapması gerekenin birleşmek ve tek bir 
şuur olmak olduğunu savunmakta ve “Müslüman, Đslam’ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni 
öldürmeye gelen sende dirilsin” şeklinde bir tavsiyede bulunmaktadır (D., 1974: 38-41). 

5. SAĞ MUHAFAZAKÂR- ĐSLAMCILIK AKIMININ S ĐYONĐZM 
PROTOKOLLER ĐNĐ DEĞERLENDĐRME ŞEKL Đ 

Necip Fazıl, Roje Lambel tarafından kaleme alındığını ve Sami Sabit Karaman 
tarafından Türkçeye çevrilmiş olduğunu belirttiği “Yahudi Hâkimlerinin Protokolleri” adlı 
eseri tartışmasız doğru bir belge olarak kabul etmekte ve Đsrail devletine ilişkin görüşlerini bu 
sav üzerinden şekillendirmektedir7. Benzer şekilde bu protokoller Sebilürreşad’da da 
yayımlanmıştır. Necip Fazıl’ın yazılarında alıntı yaparak verdiği ve Yahudi protokolleri 
olduğunu iddia ettiği maddelere bakıldığında aslında itiraz edilen noktanın modernleşmeye ve 
modern hayat tarzına olduğu görülmektedir. Örneğin alıntı yapılan protokollerde; alkol 
kullanımına teşvik edilerek toplumların etkisizleştirildi ği, o dönemde bir uygulama olarak 
evlerde eğitim vermek üzere bulunan öğretmenlerin ve hizmet etmek üzere bulunan 
hizmetçilerin birer Mason ajanı oldukları belirtilmektedir. Halkın eğlence ve oyunlarla meşgul 
edileceği vurgulanmaktadır8. Necip Fazıl bu protokolleri “korkunç” olarak nitelendirmekte ve 
Masonların amacının toplumların dini, ulusal, ekonomik ve yönetimsel bütünlüğünü bozmak 
olduğunu iddia etmektedir. Đran ve Đngiltere arasındaki herhangi bir ülkede Masonların 

                                                           
7 Necip Fazıl, Roje Lambel’in Fransız ve aynı zamanda Mason olduğunu ve kaleme aldığı “Les Protocoles de 
sages de Sion-Yahudi Hâkimlerinin Protokolleri” adlı eserin Rusçadan çevrildiğini belirtmektedir. Türkçe 
çevirisini yapan Sami Sabit Karaman’ın da eski emekli bir general olduğu bilgisine yer vermektedir. Necip Fazıl 
ve diğer Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin bu başlık altında ele alınan görüşleri, Siyonizm Protokolleri’nin 
gerçekten var olmadığı şeklindeki bilimsel bulgular göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır.  
Dedektif X Bir, Necip Fazıl tarafından kullanılan mahlaslardan birisidir. 
8 Roje Lambel’den alıntı yapıldığı belirtilen protokollerden en önemlileri şunlardır: “1 Numaralı Protokol S. 77: 
Hürriyetle beraber hudutsuz içki kullanmak hakkı da verilen, şu rakı ile sarhoş, şarapla sersem hayvanlara 
bakınız! Bu milletler sert içkilerle ahmaklaşmışlardır. Gençlikleri klasik derslerle; zengin evlerinde ajanlarımız 
(öğretmenler, hizmetçiler, mürebbiyeler) ve her tarafta adamlarımız, eğlence yerlerinde de karılarımız tarafından 
kamçılanana sefahatlerle aptallaştırılmışlardır. Bu münasebetle, onların isteyerek taklit ettikleri, salon kadını 
dediğimiz unsurlarımızı da bunlara ekleyelim!” 
“13 Numaralı Protokol s. 105: Avama da aşağı yukarı aynı siyasi istikameti göstereceğiz. Mülahaza yoluyla bir 
neticeye varabilmelerine meydan vermemek için onları eğlenceler, zevkler, sefahatler, oyunlar, umumhanelerle 
oyalayacağız.” 
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görülebileceğini ifade eden Necip Fazıl, Türkiye için Masonların, Komünizm taraftarlarından 
daha tehlikeli olduğunu çünkü Masonların bizzat hükümete başkanlık ettiğini öne sürmektedir 
(Dedektif X Bir, 1967: 6-7).  

Necip Fazıl, Büyük Doğu’da Yahudilere ilişkin bir yazı dizisi kaleme almış ve bir 
yandan ABD’de Ford otomobillerinin yaratıcısı Henry Ford’un kaleme aldığı “Beynelmilel 
Yahudi” (Ford, 2009) adlı eserde Yahudi cemaatine ilişkin ortaya attığı görüşleri tetkik 
ederken, diğer yandan da bu topluluğa ilişkin kendi görüşlerini beyan etmiştir9. Söz konusu 
yazısında Necip Fazıl, II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra Almanya’da yaşayan Yahudiler 
hakkında bir takım iddialarda bulunmaktadır. Yahudilerin bir azınlık olarak yaşadıkları 
devletlerde toplumda dikkat çekmeden yaşadıklarını ve rahatsız edilmediklerini ancak 
Almanya’da sahip oldukları güç, Alman toplumu tarafından fark edilmeye başlayınca, 
Yahudilerin Almanlardan nefret etmeye başladıklarını öne sürmektedir. Hatta bu durumun 
sonucu olarak, Necip Fazıl I. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin etkisi altında bulunan devletlerin 
Almanya’ya karşı olumsuz hisler beslediğini iddia etmektedir. Her iki dünya savaşında da 
Almanların kaybettiklerini, ancak hiçbir devletin kazanamadığını, sadece Yahudilerin kazanç 
elde ettikleri fikrini savununan Necip Fazıl’ın Yahudileri kazanan taraf olarak görme nedeni, 
Almanya’da I. Dünya Savaşı yıllarında önemli mevkilerde olanların hep Yahudilerin 
olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Dahası Yahudilerin eşya fiyatlarını arttırarak o 
dönemde önemli miktarda sermaye elde ettiklerini öne sürmektedir. Üstelik Necip Fazıl, 
ekonomik açıdan alt gelir grubuna mensup Yahudilerin de kötü bir durumda olmadıklarını 
düşünmekte ve “zengin Yahudi, mali kuvveti sayesinde cemiyette istediği yeri ve nüfuz 
noktasını satın alabiliyordu. Ya fakir Yahudi? O da, halk arasında sistemli tesirini icraya 
memurdu” diyerek aslında bir topluluğun tamamına yönelik olumsuz açıklamalar yapmaktadır 
(Prof. Ş. Ü., 1949b: 2)10.    

Öte yandan Necip Fazıl, Almanların Yahudileri dünyadaki en iyi organize olmuş birlik 
olarak gördüklerini belirtmekte ve bu topluluğun sermaye, basın ve propaganda ile gücü 
elinde bulundurduklarını öne sürmektedir. I. Dünya Savaşı’ndan önce Yahudilerin merkezinin 
Londra olduğunu, oysa II. Dünya Savaşı’ndan sonra merkezlerinin ABD olduğunu 
savunmaktadır. Eğer bir devletin kendi sınırları içinde Yahudilerin mali gücünü yok etmeye 
kalkarsa, Yahudilerin o devletle mücadele edeceğini hatta savaşabileceğini düşünmektedir 
(Prof. Ş. Ü., 1949b: 3).  

Necip Fazıl, ABD’deki Yahudi topluluğu hakkında da bir yazı kaleme almıştır. Kristof 
Kolomb’un Amerika kıtasını keşfetmesi ile sonuçlanan yolculuğu hakkında birtakım 
iddialarda bulunmaktadır. Necip Fazıl, Yahudileri “açıkgöz” olarak nitelendirmekte ve “yeni 
istismar sahasına doğru” gitmek üzere Kolomb’a destek verdiklerini ve keşfin onlar 
sayesinde olduğunu öne sürmektedir. Kıyıya yaklaşıldığı zaman toprağa ilk ayak basanın ve 
hatta tütünü keşfedenin yine Yahudiler olduğunu vurgulayarak okuyucuların dikkatini bu 
topluluğa çekmeye çalışmaktadır. Bu topluluğa ilişkin olarak onun bir diğer ilginç iddiası ise 
Yahudilerin eskiyi, yeni yaptıklarına ilişkindir. Yahudilerin gündelik hayatta kullanılan şişe, 
                                                           
9 Ford’un söz konusu eserinin Türkiye’de farklı yayınevleri tarafından sürekli yeni baskısı yapılmıştır. Bu durum 
Türkiye’de esere ilişkin talep olduğunu göstermektedir. Örneğin eser Kamer Neşriyat, Serdengeçti Neşriyat 
(1961), Otağ Yayınları (1974), Kumsaati Yayınları (2000), Kayıhan Yayınları (2000), Okumuş Adam Yayınevi 
(2004), Etkin Kitaplar (2007), Ebru Matbaacılık (2010) tarafından yayımlanmıştır. Bu yayınevleri kendi 
içerisinde de birkaç baskı yapmıştır.  
10 Aynı yazı daha sonra Eşref Edip imzasıyla dergide yeniden yayımlanmıştır. Bkz.: Edip, 1965a: s. 10. 
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kâğıt, giysi gibi eşyaları toplayarak yeni gibi sattıklarını öne sürmekte ve “paçavradan 
kıymetli eşya yapmasını bilirler”  diyerek bu topluluğa ithamda bulunmaktadır (Prof. Ş. Ü., 
1949c: 2)11.    

Amerika kıtası keşfedildikten sonra Yahudilerin en çok New York bölgesine 
yerleştiklerini ve bu şehrin zamanla ticaret merkezi haline gelmesine dikkat çeken Necip 
Fazıl, hatta göçmen Yahudilerin ABD ve New York’u “Yeni Filistin” olarak görmelerinin 
doğru bir tespit olduğunu düşünmektedir. Yahudi topluluğun paraya aşırı önem atfettiklerini 
belirterek, zengin bir Yahudi’nin fakir bir Yahudi’ye üzülebileceğini ama parasal anlamda 
bunu bir ticaret olarak göreceği için yardım etmeyeceğini iddia etmektedir. Hatta o, bazı 
Yahudilerin fakir hale gelmelerinin bile sebebinin yine Yahudiler olduğunu öne sürmektedir. 
ABD’deki Yahudi topluluğa hakaret edenin yine kendi halklarından insanlar olduğunu 
vurgulamaktadır (Prof. Ş. Ü., 1949c: 2). Böylelikle Necip Fazıl, çizdiği Yahudi karakteri ile 
okuyucularına Yahudilerin kendi cemaatlerindeki bireylere karşı bile ne kadar acımasız 
davrandıklarını göstermeye çalışmaktadır.   

Necip Fazıl, Ford’un Yahudilerin ne kadar güçlü bir topluluk olduğunu göstermek için 
verdiği örneklerden de bahsetmektedir. Örneğin Ford’un, Yahudilerin bazı kütüphanelerden 
uygun bulmadıkları eserleri yok edecek ve hatta Shakespeare’in eserlerinden kendileri ile 
ilgili bazı kısımları sildirtmeyi başaracak kadar güçlü oldukları iddiasını gündeme 
getirmektedir. Öte yandan Necip Fazıl, Ford’un Yahudilerin; ya doğrudan rejimleri yıktıkları, 
ya da kendi hâkimiyetlerini kurmak için yeni rejimler oluşturduklarını öne sürdüğünü de 
belirtmektedir. Necip Fazıl bir başka örnek olarak Chicago Tribun gazetesinin 19 Haziran 
1920 tarihli sayısında yer aldığını belirttiği Klapton imzalı yazıyı vermektedir. Necip Fazıl, 
Klapton’ın yazısında Troçki’nin Yahudileri dünyaya hâkim olmaya yönelttiğinden söz ettiğini 
belirtmektedir. Necip Fazıl, yine aynı gazetenin 21 Ağustos 1920 tarihli sayısına da gönderme 
yapmakta ve gazetenin başmakalesinde Yahudilerin dünyaya hâkim olmaya çalıştıklarından 
bahsedildiğini ifade etmektedir (Prof. Ş. Ü., 1949d: 2)12. Büyük Doğu’nun daha sonraki bir 
sayısında da isimsiz bir yazı yayımlanmış ve yine Henry Ford’un eserinde Yahudilerle ilgili 
gündeme getirdiği iddialardan alıntılar yapılmıştır. Ford, uluslararası sistemi derinden 
etkileyen I. Dünya Savaşı, SSCB’de Bolşevizm’in inşası gibi önemli olayların arkasında hep 
Yahudilerin payı olduğunu öne sürmektedir. Yazıda ondan yapılan önemli alıntılardan birisi 
de şudur; eğer Yahudiler Filistin’de varlıklarını sürdürebilselerdi, o zaman iktisadi yaşamda 
bu kadar hâkim konumda olamayacaklardı çünkü Yahudiler yabancılarla ticaret yaparak 
zenginleşmiştir (y.a.y., 1965: 11)13.  

Necip Fazıl, Siyonizm Protokollerinden de söz etmekte ve hatta yazısının kenarlarında 
kutucuklar içinde protokol metinlerine yer vermektedir. Protokollerin içeriğinin bir hâkimiyet 
                                                           
11 Aynı yazı önce Eşref Edip, daha sonra da Ali Genceli imzasıyla yeniden yayımlanmıştır. Bkz.: Edip, 1965b: 
10-11, Genceli, 1971: 6-7.  
12 Aynı yazı daha sonra Eşref Edip imzasıyla dergide yeniden basılmıştır. Bkz.: Edip, 1965c: 10-11. 
13 Ford’un eserinde Yahudilerle ilgili olarak vardığı iddia edilen hükümlerden bazıları şunlardır: “Sovyet 
Rusya’da Bolşevikliğin temelini atan odur. Birinci Cihan harbinde Alman felaketinden mesul bulunan odur. 
Đngiltere’de ise tam bir dünya hâkimi mertebesine ermiş, altın kuvvetiyle her şeye hükmeder olmuş ve cihanda 
arzuladığı anarşi, rekabet, huzursuzluk ve muvazenesizlik bakımından milletleri birbirine karşı kışkırtmak 
faaliyetini idare etmiştir… Yahudi bütün dünyada ön saftadır. Yahudi, kemiyetçe pek zayıf olmasına rağmen, 
dünyanın bütün sermaye kaynaklarına sahiptir. Yahudi vatansız ve hükümetsiz yaşadığı halde (komik Đsrail 
toprağı bir operet tecrübesidir) hiçbir milletin ulaşamadığı bir ırk ve kavim yekpareliği arz eder… Yahudi 
yegane ve en eski beynelmilel kapitalisttir.” 
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programı olduğunu belirten Necip Fazıl, protokollerin Yahudiler tarafından hazırlandığı 
iddiası bu topluluk tarafından inkar edilse de, programın içeriği baz alındığında bu iddianın 
doğru olamayacağından söz etmektedir. Necip Fazıl, Ford’un söz konusu protokoller 
hakkındaki görüşlerini de aktarmaktadır. Ford protokolleri şu şekilde yorumlamaktadır; 
Yahudilerin amacı dini, iktisadi ve siyasi hayatın yanı sıra ev hayatı başta olmak üzere tüm 
insan cemiyetlerini yıkmaktır. Necip Fazıl, Ford’un bu yorumunu beğenmekte ve hatta 
Yahudi topluluğuna ilişkin hiçbir analizin bu kadar doğru olamayacağını savunmaktadır. 
Protokollerin gerçekten var olup, olmadıklarına ilişkin yapılan tartışmalar ile ilgili olarak da; 
bir Yahudi düşmanının bile bu kadarını yazamayacağı, zaten bir kopyasının 1906 yılından 
beri Britanya Müzesi’nde olduğu ve bu durumun Yahudi planlarının en az 14 yıl önce 
başladığını gösterdiği belirtilmektedir (Prof. Ş. Ü., 1949d: 2)14.  

Naim Karaman ise hem Museviliğin, hem de Hıristiyanlığın Yahudi toplumu 
tarafından değiştirildi ği, bozulduğunu öne sürmektedir. Karaman, Yahudilerin ve 
Hıristiyanların kendi tanrılarını kendilerinin oluşturduğunu, Musevi cemaatinin amacının 
diğer milletlerin Yahudi toplumuna tabi olmasını sağlamak olduğunu oysa Hıristiyanların 
amacının da tüm dünyayı Hıristiyanlaştırmak olduğunu ileri sürmektedir. Karaman, Đslam 
toplumlarının bu iki hedefle mücadele etmek durumunda olduğunu vurgulamaktadır 
(Karaman, 1965: 6).  

Sezai Karakoç ise Diriliş dergisinde M. B.Y. mahlası ile kaleme aldığı bir yazıda din 
tartışması üzerinden Yahudiler ve Hıristiyan topluluklar hakkında yorumlar yapmaktadır. 
Karakoç’a göre Yahudilik ve Hıristiyanlık, çıkışları itibariyle birer din olmasına rağmen, 
zaman içerisinde bu özelliklerini kaybetmişler, Yahudilik bir “millet ütopyası” olurken, 
Hıristiyanlık bir “ahlak sistemi” olmuştur. Hatta Karakoç, Yahudiliğin zaman içerisinde “bu 
dünyada Yahudilerin, öbür insanlara hükmetmesini sağlayan siyasi bir ideal yani Yahudi 
milliyetçili ği”  haline geldiğini savunmaktadır (M. B. Y., 1974: 58).  

Cevat Rifat Atilhan, ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın Evrensel Yahudi Đttifakı’nın 
etkisinde olduğunu iddia etmekte ve onunla Siyonizm örgütü arasında bağ kurmaktadır. Bu 
duruma örnek olarak da Başkan Wilson’ın 8 Ocak 1918’de Kongre’de yaptığı konuşmada I. 
Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak sıraladığı on 
dört ilkeyi vermektedir. On dört ilkenin aslında 1905 yılında yayımlanan “Siyonizm 
Protokollerinde” yer alan ilkeler ile örtüştüğünü öne sürmektedir. I. Dünya Savaşı’nın 
çıkmasından 9 yıl kadar önce Siyonizm protokollerinde, “Davamızı kazanabilmemiz için 
patlayacak harplerin alakadarlarına hiçbir arazi menfaati sağlamaması şarttır. Böylece harp 
iktisadi bir esasa irca edilerek hâkimiyetimizin kudretini bütün milletlere tanıttıracağız!” 
denilerek çıkması muhtemel bir savaştan söz edildiği ve buna uygun olarak planlar yapıldığı 
fikrini savunmaktadır. Yahudilerin iktisadi anlamda sahip oldukları gücü tüm dünyaya 
gösterebilecek bir imkâna kavuşmaya çalıştıklarını iddia etmektedir (Atilhan, 1948a: 272). 

                                                           
14 Necip Fazıl’ın yazısının kenarlarında kutucuk içinde verdiği protokol yazılarından en önemli ifadeler şu 
şekildedir: “Protokol 1’den: Siyasi hürriyet bir fikirdir. Bir hakikat değildir…Protokol 2’den: Vakit gelinceye 
kadar onları eğlencelerine bırak! O zamana kadar onların yardımı ile yaydığımız bütün hayat nazariyesi bilginin 
arzuları gibi görünsün. <onların arasında ehemmiyetli rol oynasınlar. Bunun için matbuatımızın yardımıyla bu 
nazariyeler hakkında körü körüne itimat telkin edelim! Darvinistlik, Marksistlik felsefesinin muvaffakiyetimize 
nasıl yardım ettiğine dikkat ediniz! Protokol 9’dan: Mümkün olan her istikamet ve bilgi, monarşi müdafaacısı, 
demokratlar, sosyalistler ve diğerleri hizmetimizdedirler. Biz onları kullanıyoruz. Fakat onlar bizim yüksek 
hükümetimizi tanıyıncaya kadar sükûnet vermeyeceğiz.” 
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Atilhan, bu iddialarını destekleyebilmek için Siyonist olduklarını iddia ettiği Yahudi yazarlar 
tarafından kaleme alındığını belirttiği yazılara yer vermeye devam etmektedir. 1903 yılında 
Siyonist olduğunu öne sürdüğü Marks Nordan’ın bir yazı kaleme aldığını ve savaşın çok 
yakın bir zamanda çıkacağından ve Yahudilerin Mesihi’nin ortaya çıkacağından söz ettiğini 
gündeme getirmektedir. Atilhan daha önceki yazısında kullandığı bir Đngiliz Yahudi düşünürü 
olan Dinmis Hanau Aldır Smith’in “British Truth” isimli eserine bu yazısında da atıf 
yapmıştır. Smith’in, daha 1906 yılında Osmanlı Devleti’nin yaklaşan büyük savaştan sonra 
yıkılmasının ardından Filistin bölgesine Yahudilerin yeniden geri döneceğini ve Đngiliz 
Devleti’nin de bu bölgede bir Yahudi devletinin kurulmasına izin vereceğini yazdığını 
belirtmiştir. Örnek olarak gösterdiği bu iki yazıda yer alan ifadeleri birer itiraf olarak 
değerlendirmektedir (Atilhan, 1948a: 272). 

Atilhan’ın kullandığı bir diğer kaynak, Güney Afrika Başvekili Mareşal Smits’in 
Baldvin Kabinesi’nde yaptığı konuşmadır. Mareşal Smits konuşmasında I. Dünya Savaşı’nın 
1897 Basel Siyonist Kongresi’nden çıktığını, amacın Yahudilere bir devlet kurmak olduğunu 
ve bu amaçla da Yahudilerin ortakları tarafından hazırlanan planlar doğrultusunda savaşın 
çıkartıldığını iddia etmiştir. Konuşmada yer alan bu ifadeler Atilhan’ın hem daha önceki 
yazılarında, hem de bu yazısında ısrarla vurguladığı düşüncelerle uyum içerisindedir (Atilhan, 
1948a: 272).  

Atilhan ,Siyonistlerin Yahudi devleti kurabilmek için bir yöntem takip ettiklerini öne 
sürmektedir. Ona göre Siyonistlerin ilk yaptıkları şey; “Farmasonluğu Türkiye’de kurmak ve 
onu bu dava için çalıştırmak” tır15. Yakın siyasi tarihimizde yaşanılan önemli gelişmelerden 
bu nedenle masonları sorumlu tutmaktadır. Sultan Abdülaziz’in ölümü ve tahttan hal 
edilmesinin arkasında da mason cemaatinin olduğunu ve V. Murat’ın da mason locasına 
katıldığını iddia etmektedir. V. Murat’tan sonra tahta geçen II. Abdülhamit döneminde de 
mason localarının faaliyetlerde bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca Rusya’dan gelerek 
Osmanlı Đmparatorluğu’na sığınan ve Filistin’e göç etmek isteyen Yahudilere karşı II. 
Abdülhamit’in üç kez resmi belge kaleme aldığını iddia etmektedir. Atilhan, bu belgelerden 
alıntılar yapmaktadır. O dönemde II. Abdülhamit’in bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin 
planlar yapıldığını sezinlemiş olduğunu öne sürmektedir (Atilhan, 1956: 14-16).  

Siyonist protokollerin gerçek olmadığına ilişkin yapılan araştırmalara rağmen Atilhan, 
“Onlar bu programın yalan olduğunu istedikleri kadar iddia ve hadiselere tıpatıp uyan 
belagatini inkâr ededursunlar, ispatı bize düşer” ifadesi ile protokollerin gerçek olduğu 
iddiasını ispat etmeye kararlıdır. Bu noktada Siyonistlerin, Almanların II. Dünya Savaşı 
sırasında kendilerine yaptıkları katliamlara karşılık olarak Filistin’e saldırdıklarını iddia 
etmektedir. “Almanların Südet Almanları bahanesiyle Çekoslavakya’ya tecavüzlerini vahşet 

                                                           
15 Atilhan, yazısında farmason kelimesinin ne anlama geldiğinden de söz etmektedir. Ona göre; “Farmasonluk; 
Siyonizmin beşinci koludur. Farmasonların iddialarıyla Đbranilerin iddiaları birbirinin aynıdır. Bugün resen bir 
Đbrani teşekkülü olmaktan ziyade, milletlerarası gizli kuvvetlere hizmet eden bir ileri karakoldur.” Atilhan 
yazısında aslında Mason ve Farmason terimlerini birbirinin yerine kullanmaktadır. Dolayısıyla ikisine aynı 
anlamı yüklemiş gibi gözükmektedir. Dahası Atilhan, Yahudilerden söz ederken Masonlar terimini de 
kullanmaktadır. “Yahudiler kendi efsanelerini Masonlara mal etmişlerdir” diyen Atilhan, bu görüşünü 
kanıtlamaya çalışır ve örnek olarak G. Oliver’ın 1823’de Londra’da basılan “Farmasonların ilk çağları” başlıklı 
kitabı gösterir. Kitaptan alıntı yapar. Alıntı yapılan en önemli cümleler ise şunlardır; “Farmasonluk o kadar 
eskidir ki, dünyanın kuruluşundan evvel, Cennetteki bal ayında onun alametleri görülür. Đlk mason üstadı azamı 
Musa’dır. Yaşua onun vekili idi.”  
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sayan medeniyet dünyası bu namert tecavüz önünde samit ve sakit kalmıştır. Sebebi de 
Yahudilerin subaşlarını tutmuş ve koskoca insanlığı, yirmi iki halkalı bir zincire vurmuş 
olmasıdır. Fakat bunun zaman zaman aksülamelleri görülmemiş değildir ”  diyerek kimsenin 
Yahudilerin Filistin’e saldırısına tepki göstermediğine dikkat çekmektedir. Oysa Yahudilerin, 
Filistin’de temellenen bir Yahudi saltanatı kurmaya çalıştıklarını öne sürmektedir. Dolayısıyla 
Atilhan, 22 maddelik Siyonizm Programında yer alan maddelerin tek tek, bu gibi politikalarla 
yürürlüğe konulduğunu iddia etmektedir. Yazısında dikkat çeken bir başka husus da 
Yahudilerden bahsederken “Siyon canileri” ifadesini kullanmasıdır (Atilhan, 1948b: 251). 

Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin Siyonizm Protokollerine ilişkin 
yaklaşımları yirminci yüzyılda anti-semitizmin kuşkusuz en önde gelen temsilcilerinden olan 
Adolf Hitler’in görüşleri ile uyum içerisindedir. Düşünürlerin protokollere ilişkin 
söylemlerinin aynısını Hitler’e ait olan Kavgam isimli eserde okumak mümkündür16 (Hitler, 
2005: 284). Bu durum Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşüncenin anti-semitizm ile etkileşim 
içinde olduğunu göstermektedir. Bir Muhafazakâr-Đslamcı düşünür olarak Cevat Rifat 
Atilhan, hem Đkinci Dünya Savaşı yıllarında Nasyonal Sosyalizm hareketi ile temaslarda 
bulunmuş, hem de Hıristiyan anti-semitizmini benimseyen ve bunu propaganda haline getiren 
ilk Müslüman Türk olmuştur (Bali, 2006: 405-406).  

6. SONUÇ 

Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin Yahudi topluluğu ile ilgili konulara yaklaşımı 
onların aynı zamanda anti-semitik bir söyleme de sahip olduklarını göstermektedir. 
Siyonizm’i ele alış şekillerine bakıldığında “her Yahudi Siyonisttir” şeklinde bir yargıya 
vardıkları görülmektedir. Siyonizm’in din odaklı bir hareket olmasına dikkat çekmeye çalışan 
düşünürler, Đsrail’in aslında dini bir milliyetçilik hareketi üzerinden inşa edildiğini 
vurgulamaktadırlar. Yahudi dini üzerinden şekillendirilen Đsrail kimliğinde Yahudilerin 
amaçlarının sadece Filistin’de bir devlet kurmak olmadığı, diğer Müslüman devletleri de ele 
geçirmeye çalışacakları savı üzerinden tarihsel olayları analiz etmeye çalışmaktadırlar.  

Düşünürler sistemde yer alan iki büyük ve birbirine karşıt ideoloji olan Komünizm ve 
Kapitalizm’in her ikisinin de inşacısı olarak doğrudan Yahudileri görmekte ve onların 
amaçlarının tüm sisteme hükmetmek olduğunu iddia etmektedirler. Farmason, mason ve 
Yahudi kelimelerini birbirinin yerine kullanarak, Yahudi cemaatinin hepsine yönelik 
ithamlarda bulunmaktadırlar. Bunun da ötesinde Siyonizm, Komünizm ve Kapitalizm’in üçü 
ile de mücadele içerisine girmektedirler. Yahudilerin sistemli bir program dâhilinde hareket 
ettiklerine inanan düşünürler Hıristiyan anti-semitizm literatürünün sıklıkla atıf yaptığı 
“Siyonizm Protokolleri”ne de gönderme yapmaktadırlar. Hatta onlar için protokollerin 
gerçekte var olmadığına ilişkin yapılan bilimsel araştırmaların kendisi bile bir Yahudi işidir. 

                                                           
16 Hitler’in söz konusu eseri bir siyasi metin olarak şüphesiz ki sübjektif bir içerikle ele alınmış bir tarih 
hesaplaşmasıdır. Türkiye’de ilk defa Hüseyin Cahit Yalçın’ın çevirisi ile 1940 yılında yayımlanmıştır. Söz 
konusu eserde protokoller ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır: “Yahudilerin resmen ve şiddetle 
reddettikleri “Sion’lu Bilgelerin Protokolleri”, bu kavmin bütün hayatının bir yalana dayandığını göstermektedir. 
Gazette de Francfort “bunlar yanlıştır” diye inliyor ve bütün dünyayı inandırmaya çalışıyor. Oysa bunlar en 
sahih dellillerdir…Kesin olan şey, bu ifşatın insanı ürperten bir gerçeklikle gün ışığına çıkarılmış, Yahudi 
milletinin karakter ve faaliyetini, onların bütün köklerini, nihai gayretlerini anlatmış olmasıdır. Son yüzyılın 
tarihi olaylarını bu kitabın ışığı altında gözden geçirecek olursak, Yahudi basınının niçin böyle bir yaygara 
kopardığını derhal anlarız”. Bkz.: (Hitler, 2005: 284). 
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Bu nedenle protokoller Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin Siyonizm okumasının mihenk 
taşını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-Đslamcı düşünürlerin bu yaklaşımlarının tamamı aslında 
Hıristiyan anti-semitizm okuması ile örtüşmektedir. Özellikle Adolf Hitler döneminde 
Almanya’da Nasyonal Sosyalizm ideolojisi ile benimsenen kuvvetli bir dalga olan anti-
semitizm, eş anda Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-Đslamcı cenahı da etkisi altına almıştır. 
Nasyonal Sosyalizm’in anti-kapitalizm ve anti-sosyalizm anlayışında, bu iki akımın üreticisi 
olarak Yahudi topluluğunun görülmesi yaklaşımının izdüşümü, Türkiye’de Sağ Muhafazakâr-
Đslamcı düşünürlerde görülmektedir. Dolayısıyla Adolf Hitler zamanında Almanya’nın iç ve 
dış politikasını belirleyen temel düstur olan anti-semitizm, Türkiye’de sadece ırkçı-Turancı 
kesimleri değil, Muhafazakâr-Đslamcı düşünürleri de kıskacına almıştır. 
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MODERN TÜRK ŞĐĐ RĐNDE SAVAŞ KARŞITLI ĞI * 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KUL **  

ÖZ 
Savaşın edebiyata yansımalarını bütüncül bir bakışla saptayabilmek açısından; doğrudan somut olay, 

durum ya da kişilerden yola çıkarak edebî anlatım olanakları içinde belirli savaşları işleyen, anlattığı döneme 
tanıklık etmesiyle bir ölçüde tarihsel ve sosyolojik belge gibi de yararlanabilecek olan yapıtların yanı sıra gerek 
belirli bir olay, kişi ya da durumdan hareket ederek gerekse salt kavramsal boyutta kalarak bu soruna “karşı-
söylem” perspektifinden bakan yapıtları da göz önünde bulundurmak gerekir. Hem dünya edebiyatında hem de 
Türk edebiyatında bu özelliği taşıyan çok sayıda roman, öykü ve şiir örneğine rastlanabilmektedir. Bunlar 
arasında savaş karşıtı bir söyleme dayanan şiirlerin, özellikle dikkati çektiği görülür. Öbür edebî türlere göre 
şiirin daha yoğun duygular barındırdığı ve okur üzerinde daha çabuk duygusal etki yarattığı kabul edilirse, söz 
konusu söylemi dillendirmede şiirin öncelikle tercih edilmesi anlaşılabilir bir durumdur. Tevfik Fikret ve Nâzım 
Hikmet’ten sonra Modern Türk edebiyatında savaşı olumsuz yönleriyle işleyen şairlerin sayısında hızlı bir artış 
görülür. Bu şiirlerde savaşın özellikle çocuklar üzerinde yarattığı ve yaratabileceği tahribat, savaş yoluyla hiçbir 
sorunun çözülemeyeceği, insan soyunun birbirini katletmesinin anlamsızlığı, savaşta ölen kişilerin aslında savaşı 
çıkaranların çıkar çatışmasıyla ilgisi bulunmayan birer kurban oluşu gibi trajik gerçekler öne çıkarılır. Özellikle 
karşıtı dünya görüşleri açısından kapitalizm çözümlemelerinin ve eleştirilerinin yoğunlaştığı dönemlerde yazılan 
savaş karşıtı şiirlerde, çeşitli bahane ve kışkırtmalarla halk çocuklarına birbirlerini öldürten güçlerin bu kıyım 
üzerinden işleyen kâr düzeneğini sezdirmeye yönelik göndermeler de yer bulur.  Bu yazıda, savaşı olumsuzlayan 
şiirlerde öne çıkan ana noktalar, örneklerle saptanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Savaş, Barış, Edebiyat, Şiir, Karşı-Söylem. 
 

OPPOSITION TO WAR IN CONTEMPORARY TURKISH POETRY 
 

ABSTRACT  
In terms of establishing reflections of war onto the literature from an integrated viewpoint; starting 

directly from  concrete cases, situations or persons, in addition to the works which deal with certain wars within 
literary narrative possibilities, which could be utilizable and enjoyable to a certain extent as historical and 
sociological document due to the fact that they bear witness to the period that has been narrated, starting either 
from a certain event, person or situation or staying at the sole conceptual dimension, It must be taken into 
consideration also the works of art which look at this problem from the perspective of "counter-discourse". Both 
in international literature and in Turkish literature a vast number of samples of novels, stories and poems could 
have been encountered. Among them poems which based on an anti-war discourse seem specifically remarkable. 
As it is considered that poem includes more strong emotions and creates rather quickest emotional impacts on 
reader, compared to other types of literature (literary genre), its primarily preference in expressing the said 
discourse  is an understandable situation. After Tevfik Fikret and Nâzım Hikmet there has been a rapid increase 
in the number of poets who work on the war with its negative aspects in the Contemporary Turkish Literature. In 
these poems, such tragic realities as damage that was caused and that may be caused specifically on children, 
nothing could be solved by way of war, meaningless that human beings (mankind)  have been murdering each 
other, those who died in the war have been in fact a victim of war who has nothing to do with the conflict of 
interest of those who started war have been highlighted. Particularly, in anti-war poems which were written at 
the periods wherein capitalism analyses and  critisisms were intensified in terms of counter-world view, 
references to the implication of profit arrangement operating through such slaughtering of those forces who get 
the children of the nation killed  by one another under various pretexts and provocations are also included. The 
main points which have been highlighted in the anti-war poems will be tried to be determined with examples in 
this essay. 

Key Words: War, Peace, Literature, Poetry, Counter-Discourses. 
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 GĐRĐŞ 
 
 Edebî eserlerin, bir dönemin sosyo-kültürel yapısına ve tarihine ilişkin sunduğu veriler 
yönünden incelendiği pek çok akademik çalışmayla karşılaşmak mümkündür. Bu eserlerin 
söz konusu alanlar için birinci elden kaynak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
tartışmalı olsa da ulaşılan belge ve bulguları, varılan sonuçları desteklemede, çeşitlendirmede 
ya da onlara değişik perspektiflerle bakılarak yeni/farklı yorum olanakları yaratmada 
sağlayacağı katkı yadsınamaz. Đnsanlığın ve insanlık tarihinin meselelerini çokboyutlu 
kavramanın kaçınılmaz uğraklarından biridir edebî eserler; bu bakımdan, ulaşılabilen 
belgelerden kalan boşlukları fark etmede ve bunlara tamamlayıcı yorumlar getirmede 
göreceği işlev, sosyolojik ya da tarihsel dikkatlerin dışında tutulamaz. Gerçekliği anlamada 
edebiyat, sınırları yalnızca “olan”la belirlenmiş bulunan tarihe göre bize daha fazla yardım 
eder; çünkü o, “olan”la yetinmeyip “olabilir olan”ı da varlık alanına katar (Aristoteles, 1995: 
30). Edebî eserler, “savaş ve edebiyat” bağlamında da bize insanlık tarihinin salt vaka 
dökümünü yapmaz; olup bitenleri çokyönlü kavramamızı sağlayacak bir kurgu içinde vererek 
duygu ve düşünce dünyamızı bunlara ilişkin bir “anlam” sorgulamasına da yöneltir. Böylece 
geçmişi bugünde anlamaya çalışırken geleceği bu anlama içinde kurgulayıp “okur” 
niteliğimizle “daha insani olan”ı belirginleştiren bir anlam evreninin paydaşları olarak 
“savaşsız bir dünya imkânı”nı imgelemimizde gerçeklememiz de olağanlaşır. Böyle bir dünya 
tasarımında, kuşkusuz, felsefi sorgulamalar kadar –belki onlardan daha fazla- edebî eserlerin 
de etkisi ve katkısı olmuştur/olacaktır.  
 
 1. AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM 
 

Bu çalışmanın amacı, savaş karşıtı söylemin modern Türk şiirinde hangi düşünce ve 
duyarlılıklar üzerinden şekillendiğini saptayarak bu özellikteki şiirlerde öne çıkan ortak 
noktaları belirginleştirmek ve buna göre yapılabilecek bir sınıflandırma içinde söz konusu 
söylemin birbirini bütünleyen belli başlı örneklerinden nesnel bulgular elde etmeye 
çalışmaktır. 

  
Savaş karşıtı tutumun, Modern Türk şiirinde yalnızca “sergileme,” “hissettirme” ya da 

“ telkin” boyutlarında kalmayıp doğrudan söylemselleşmesine dayanan çok sayıda örneği 
vardır. Çeşitli neden ve yollarla bu bağlamla ilişkilendirilebilecek bütün örneklerin 
irdelenmesi, kuşkusuz bir yazının boyutlarını aşar; o nedenle çalışmanın kapsamı, konunun 
ana çizgilerini belirlemede tipik veriler sunabilecek örneklerle sınırlandırılmıştır. Bunun için, 
tarihsel bir olgu olarak belirli savaşlar üzerine yoğunlaşan şiirler yerine savaşı bir sorun 
olarak daha çok kavramsal düzlemde sorgulayan, bu sorunun birey ve toplum açısından 
etkilerini tümel bir yaklaşıma dayandıran şiirler öncelenmiştir. Böylece kavramsal eksende bir 
seçim ve bölümlendirme yapılarak çalışmanın kapsamı da açıklığa kavuşturulmuştur. 

 
Çalışmada; daraltılan kapsama uygun olarak yapılan taramalar sonucu belirlenen 

şiirler arasında, karşı söylem açısından öne çıkan temel vurgulara göre aynı başlık altında yer 
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alabilecek olanlar, bu başlıkların sınırları çerçevesinde sistematik olarak değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 

 
2. YAŞAM ĐÇĐN ÖLÜM PARADOKSUNUN TRAJĐ K KAHRAMANLARI/ 
KURBANLARI 
 

 Savaş, kendi içinde çeşitli paradokslar barındırır; daha iyi bir gelecek umuduyla ölüme 
gitmek, öldürebildiği oranda yaşayabileceğine inanmak, varlığını başkalarının yokluğuna 
koşullu düşünmek gibi. Savaşanın, yaşamayı mı ölmeyi mi öncelikle istediği, bunlardan 
hangisi için mücadele verdiği belirsizdir: “Yaşamayı istiyorum; ama bu, ölmemi isteyenleri 
ortadan kaldırmama bağlı. Bu nedenle, yokluğum pahasına onların varlıklarına son vermeye 
çalışıyorum. Böylece hem yaşamak hem de bunu sağlayabilmek için ölmek istiyorum.” Đki 
taraflı işleyen bu karşılıklı paradoksal kabul, başka seçenekler öne çıkmaksızın tarihsel bir 
uzlaşma biçiminde süregitmektedir. Elbette buna eşlik eden başka trajik durumlar da söz 
konusudur: Tanışmayan, aralarında hiçbir ilgi ve ilişki olmayan, öznel planda hesaplaşma 
gereği ya da düşmanca duygular doğurabilecek herhangi bir neden bulunmayacak kişilerin 
ölüm kalım mücadelesi vermeleri; kendi çıkarmadıkları bir sorunu, ölme-öldürülme üzerinden 
yürüyen bir sürece bağlı olarak üstlenip çözmeye çalışmaları; görüşleri sorulmadan, iradeleri 
hesaba katılmadan belirlenmiş bir hedefin gerçekleşmesi uğruna kendi canlarını feda etmeyi 
onaylamaları… Üstelik, karşı karşıya gelen bu kitlelerin hemen hemen aynı sosyo-ekonomik 
koşullara maruz bulunmaları, günlük yaşamlarındaki dertlerin ve bunu çözüme kavuşturacak 
yolların ortaklığı da işin başka bir trajik yanıdır. Sürüklendikleri eylem alanının, kendilerini 
ve karşısındakileri “insan” olmaktan, anılarından, özlemlerinden, duygularından, ailevi 
yaşantılarından, ilişkilerinden soyutlamayı zorunlu kılmasıyla da “savaşçılar”ın bir tür 
“yabancılaşma” içinde bulunmaları kaçınılmazdır. Sıraladığımız bu birkaç durum bile savaşın 
–özellikle karşı karşıya bırakılan kitleler için- anlamsızlığını ortaya koymada yeterli olduğu 
hâlde insanlık tarihi bir bakıma savaşların tarihi olarak kayda geçmiştir. Edebiyattaki savaş 
karşıtı söylemlerin, buna benzer paradoksal ve trajik durumlardan hareket ederek savaşın akıl 
dışılığına, çözüm sunamayacağına ve gerçekte kazananının bulunmadığına dikkati çekmeye 
çalıştığı söylenebilir. 
 
 Bu anlamsız ve çıkışsız yolu terk etmek, kuşkusuz bütün insanlığın ortak ve eşzamanlı 
iradesiyle mümkündür. Aksi takdirde salt belli ulusların yok edilmesi ya da mağduriyetine 
hizmet edecek bir karşı çıkış, işgalci politikalara boyun eğerek bu amaca yönelik saldırıların 
sürekliliğine geçit vermek anlamına da gelebilir. O nedenle savaş karşıtlığını, yurt ve ulus 
savunmasına da karşı çıkış olarak değerlendirmek doğru olmaz. Tarihin belli dönemlerinde 
yurduna, ailesine, yurttaşlarına düzenlenen saldırılar karşısında insanlara mücadele etme, 
karşı koyma azmi vermek amacıyla yazılan şiirlerle böyle bir savunmayı zafere dönüştürenleri 
öven şiirleri “savaş yanlısı” olarak görmek, meseleyi çarpıtmak anlamına gelir. Aynı 
duyarlılığın, koşullara göre her iki söylemi (savaş karşıtlığı ve saldırıya karşı koyma iradesi) 
de mümkün kılabileceğini, dolayısıyla Türk ulusu gibi yurdu işgal görmüş, kurtuluş savaşı 
vermek zorunda kalmış toplulukların edebiyatında bu söylemlerin aynı duyarlılıkta 
birleşebileceğini saptamak gerekir. Devletlerin ve ulusların savaşma nedenleri (işgal, saldırı, 
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kaynak sömürüsü ya da savunma, canını ve yurdunu kurtarmaya çalışma) farklılık 
gösterdiğinden, bunun edebiyata yansımalarını da kendi içinde nitelendirmek ve kategorize 
etmek gerekir. 
 
 Đnsanların, kendi dünyalarında yaşayıp giderken birden huzurunu bozan, yaşam 
akışlarını altüst eden bir savaş başlangıcıyla karşılaşmalarına Onat Kutlar, “Savaş ve Barış” 
şiirinde gönderme yapar. Üstüne kocaman bir tavuskuşu oturmuş yamaçtaki bir evin dar 
penceresinden, elinde çikolatası kendi hayal dünyasına dalıp giden ve etrafı kendi 
imgelemindeki karşılıklarıyla algılayan küçük kızla ona gülümseyerek bakan, kendini de çiroz 
sanan dedenin o eğlenceli dünyalarına ölümün beklenmedik sesi düşer: 
 

“ O anda duyuldu arka tarafta 
Ovaya bakarak gözcülük eden 
Arap oğlanın sesi ve bembeyaz 
uğultusu pusudaki ölümün: 
 
Tanklar geliyor” (Kutlar, 2010: 72)  
 

 Bahaettin Karakoç; hem insan yaşamının hem de doğanın akışını bozan, baharı bahar 
olmaktan çıkaran, çiçekleri kirletip suları zehirleyen, yaşam mekânlarını insansız bırakan 
hava saldırılarını “Birazdan O Katil Uçaklar Geçer” şiirinde anlatır. Doğadaki yeniden 
dirilmeye ve yaşam ritmine inat, gökten zulüm ve ölüm yağdırmaktadır savaş uçakları. Bunu 
gerçekten durduracak anahtar sözcüğü de şiirinin son dörtlüğünde vurgular Karakoç:   
 

“ Yüreğin mermiyse kalk namluya sür, 
Birazdan o katil uçaklar geçer… 
Derin bir açılım ince tefekkür, 
Ufku velveleye verir serçeler.” (Karakoç, 2004: 107,108)  
 

 Aslında doğanın ritmine, yaşamın olağan seyrine bu darbeyi indirenler de kendi 
iradelerinin dışında hareket etmektedirler. Fazıl Hüsnü’nün “Yeni Er” şiirinde dile getirdiği 
gibi, savaş nedeniyle orduya alınmıştır; ona tüfek, mermi, süngü, bomba, gaz maskesiyle 
birlikte tanımadığı, adını bilmediği bir sürü gereç verilerek cepheye sürülmüştür. Başını 
kaldırıp doğaya baktığında kendini yadırgadığı, bu uyumsuz durumunu sorguladığı da olur:  
  
 “Baktı yeni er üstüne başına mırıldandı:  

Peki niye  
Bunca güzelliklere karşı  
Böylesine çirkin giyinmek” (Dağlarca, 2010: 1503) 
 

 Mehmet Yaşın, “Ermiş Kahraman Masalı” şiirinde, bulunduğu hâlden utanan bir 
askerin kabul olunan duasına ironik bir üslupla yer verir:   
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“Savaşta elleriyle yüzünü örten asker  
utanıyordu insanları görmekten  
utanıyordu insanlara görünmekten,  
- ‘Tanrım! yer yarılsa da dibine girsem.’  
 
Kabul oldu duası”  (Yaşın, 2007: 46) 
 

 “Haydi savaşa” denerek ne olup bittiğini anlamadan köyünden alınan, geride eşini, 
anasını ve üç çocuğunu bırakıp davul zurnayla cepheye götürülen, girdiği ilk çatışmada da 
göğsünde bir oyuk, alnında üç delikle yaşamını kaybeden bir askerin kendi gerçeğine Ataol 
Behramoğlu, Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiirindeki bazı dizelere de 
olumsuzlayıcı tonda göndermeler yaptığı “Toprağa Düşen” şiirinde dikkati çeker. Savunduğu 
ve uğruna öldüğü bu topraklarda, yaşarken bir karışlık hissesi bile yoktur: 
 

" ‘Ey bu topraklar için  
Toprağa düşen’  
Bir karış toprağın  
Var mıydı yaşarken?” (Behramoğlu, 2008: 230) 
 
Cevat Çapan’ın “Asker” şiirinde ifade ettiği gibi, uykusuz gecelerdedir artık o. 

“Sokaklarında kısık sesle şarkılar söylediği” şehirle arasında aşılmaz engeller vardır; oraya 
dönüşü yoktur bir daha (Çapan, 2011: 99). A. Kadir’in “Koğuş” şiirindeki gibi, ancak 
uyuyabildiğinde, rüyalarında sürdürebilir yarıda kesilen yaşamını. “Hüseyin onbaşı, 
Beyşehirli Ahmet, nalbant Đsa, Maksut çavuş, Merzifonlu, Çorumlu, Darendeli;” daldıkları 
rüyada, kimi “Avanos’un çıplak yolunda” yürüyerek, kimi “bir tas ayranla” yorgunluğunu 
çıkarmaya çalışarak, kimi “dağ ortasında” oturup “köy ekmeği” yiyerek yahut 
“Karacaoğlan’dan bir türkü” söyleyerek belki o aralıkta yeniden kendilerine dönme olanağı 
bulabilirler (Kadir, 1994: 31). Orada, Arif Damar’ın “Đkinci Dünya Harbinden Portreler” 
şiirinin 1. bölümünde ifadesini bulduğu üzere,  farklı zevk ve alışkanlıklardan gelmekle 
birlikte aynı uzaklıkta yabancılıklarını giderirler; aynı uzaklık, onları ortak kaderde yeniden 
biçimlendirirken aralarındaki ilişkiyi de yeniden tanıma kavuşturur:   

 
“ Belli söylediğin türküden 
yabancısısın bu toprakların. 
‘Limanlar’ ‘kayıklar’ ve ‘balıkçılar’ 
ve ‘gece vakti ılık esen rüzgâr’ 
uzak buralara. 
(…) 
belki biz de birbirimizden uzağız 
(…) 
Mısralarımın siperinde de 
düşmana karşı 
yan yana ve omuz omuzayız.” (Damar, 1986: 9, 10) 
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Bu duyarlılık, yazgı ortaklığının getirdiği bu empati, ne yazık ki karşısındaki askere 
yönelmez/yönelmemelidir. Savaş ortamında asker, ne ölümü getirir aklına ne evi barkı; 
düşünmesi gereken tek şey, hedefini nasıl vuracağıdır. Necati Cumalı, “Muharebe Görmüş Bir 
Adam Anlatıyor” şiirinde dillendirir bu gerçeği:   

 
“ Artık karşındaki sana benzemez 
O da küçük bir dükkân işletir memleketinde 
O da karısını sever 
Onun da senin gibi 
Küçük bir çocuğu var 
Aklına bile gelmez 
Artık senin yaşaman için 
Onun ölmesi lâzımdır.” (Cumalı, 2011: 59) 
 

 Sunay Akın’ın “Süngü” şiirindeki nedenle uzatılmaz süngüler; mutlaka bir canı yok 
etmeyi hedefler: 
 

“Kardeş payı    
yapmak için mi    
uzattın süngünü    
elimdeki    
elmaya”  (Akın, 2013a: 36) 
 

 Yine aynı şairin “Mi ğfer” şiirinde olduğu gibi, kendilerinin ve karşısındaki insanların 
ölümünü kanıksayan askerlere ölüm korkusunu, belki “ölü bir askerin ters dönmüş 
miğferinden” su içen bir göçmen kuşun silah sesinden kaçması yeniden telkin edebilir:  
 

“ Korkulacak bir şey  
olmazdı gözlerinde  
belki ölmek  
onca silah sesinden  
kaçmasaydı kuş  
telaşlı ve ürkek” (Akın, 2013b: 16-17) 
 
Orhan Veli’nin “Bayrak” şiirinde,  

 
“ Ey bir muharebe meydanında  
Avuçları kanımla dolu,  
Kafası gövdemin altında,  
Bacağı kolumun üstünde,  
Cansız uyanan insan kardeşim!  
Ne adını biliyorum,  
Ne günahını.  
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Đhtimal aynı ordunun neferleriyiz,  
Đhtimal düşman.”  
 

diyerek seslendiği asker de ona seslenen kadar ölüm korkusundan, yaşamsal bağlardan, insani 
ortaklıklardan kopuk bir ruh hâliyle sürdürmüştür o yok etme mücadelesini. Hatta yalnızca 
aynı cephede bulunduğu kişilerle değil, bu alınyazısını yazanlarla bile ne çok ortak zevkleri, 
zaafları, gereksinimleri, alışkanlıkları olduğunu bilir; ama “yirmi yıllık çalışma”nın “bir 
kurşunluk hükmü”nün geçerli olduğu o ortamda kimse kimseyi tanımaz, kimse kimsenin 
öyküsünü hesaba katmaz (Kanık, 1984: 71, 72).   
 
 Cahit Zarifoğlu, “Daralan Vakitler” şiirine, savaş sahnelerinden bir kesitin 
görüntüsünü vererek başlar: Zehirli gaz bombalarının yılan sokmuş gibi gövdelerini yaladığı, 
yanakları, saçları, gözleri, ağızları, küçücük dilleri yanmış çocukların ve başları paletlerle 
ezilmiş babalarının, doğranmış analarının görüntüleri insanın kanını öyle dondurur ki bu 
manzara karşısında “sanki ağlamak imkânsız”dır. Özellikle Ortadoğu coğrafyası boyunca 
çocukların, kadınların, masum insanların üzerinde dönüp duran “bu ateş bulutu”nun 
katliamlar yağdırmasını önlemek için gerekli duyarlılığı göstermeyenler ya da henüz 
kendisine uğramadığını düşünüp rahatına bakanlar ve onunla yüzleşmekten kaçanlar 
aldanıştadır; iş işten geçmeden, toplu bir dirençle karşı konulmalıdır emperyalizmin 
vahşetine: 
 
 “ Dönüyor burgaç 
 Dünya üstten yanlardan daralıyor 
 Ovalardan 
 Dar geçitlere sürülen sığırlar gibi 
 Bir gün ister istemez 
 Karşısında olacaksın kaçtıklarının 
 
 Dua et 
 O gün henüz mahşer olmasın  (Zarifoğlu, 1989: 383-385).  
 
 Nâzım Hikmet de vahşet ve kıyımın başka bir yüzünü, “Memleketimden Đnsan 
Manzaraları”nın 4. kitap 2. kısmında, Atlantik’in dibinden yansıtır. Birbirine ölüm saçan 
denizaltılar ve gaz gemileri, denizin yüzeyindeki “kan ve alev deryası,” dibe doğru süzülen 
batık gemiler ve insan cesetleri uzun uzun anlatılır bu dizelerde. Dirim ve ölüm, düzen ve 
kaos ögelerinin birbirine karıştığı o dehşet atmosferinde; çarpışan taraflar, “Münihli Hans 
Müller”le “Liverpul Limanından Harri Tomson”un kişili ğinde dipte buluşurlar. Sıradan 
dünyalarında kurdukları hayalleri ve kurtuluş düşlerini gerçekleştirmek için çıktıkları bu savaş 
yolculuğu, ortak bir yanılsamanın kahramanları olarak okyanusun dibinden tekrar yüzeye 
çıkan cesetlere dönüşmekle son bulmuştur: 
 

“ Tomson' la Müller'i yanyana yatırdım.   
Şiştiler yan yana,   
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yan yana yükseldiler yukarı doğru.   
Balıklar Tomson'u afiyetle yediler,   
fakat dokunmadılar ötekisine,   
Hans'ın etiyle zehirlenmekten korktular anlaşılan.   
Hayvan deyip geçme, Hacıbaba,   
sen de hayvansın ama   
                      akıllı bir hayvan...”  (Hikmet, 2002: 424-430)  
 
Bu yanılsama kurbanlarını savaştıranlar ve sonuçtan asıl kazanç umanlar, Ülkü 

Tamer’in “Allen’de Đçin” şiirinde tanıttığı kişilerdir: “Sonradan bombalayabilmek için 
özgürlüğü, demokrasiyi koruyanlar; uçaklarında yakıt yerine dolar kullananlar; ülkelerinin 
pıhtıdan kasaları olan villalara ve gizli bir kambiyo gibi çalışan havuzlara sahip olanlar; 
yurttaş dedikleri kimselerin acılarından içki damıtanlar, buğdayından gül yetiştirenler” 
(Tamer, 1998: 206). Rıfat Ilgaz’ın “Çocuklarınız Đçin” şiirinde “Zorumuz ne” diye sorup hiç 
değilse kendi çocuklarının geleceğini düşünmeleri bakımından çağrıda bulunduğu, 
göstermelik barış toplantıları ile gerçekte nemalanıcısı oldukları savaş sektöründen dikkatleri 
uzaklaştırmak isteyenlerdir:  

 
“ Kolay değil, barıştan yana olmak 
Özveri gerek yüksek düzeylerde. 
Gene de bir nedeni olmalı, diyorum. 
Bu toplanıp toplanıp dağılmaların. 
Phantom'ların pazarlanması değilse 
Denizaltıların sığınmasıdır 
Dost limanlara”  (Ilgaz, 2010; 282).  
 
Bu sektöre akan paralarla insanlığa yapılabilecek hizmetleri, sağlanabilecek maddi 

manevi refahı “Nedir Savaş?” şiirinde sıralayan Fakir Baykurt, gençlere ve gelecek kuşaklara 
bir vasiyet mektubu gibi tasarladığı şiirini şu soruyla bitirir:    

 
“ Bir düşün serin kanla, ya da sor bir uzmana 
Yanıtla şu küçük soruyu rica ederim 
Aptallık değil de nedir 
Nedir savaş?”  (Baykurt, 1987) 
 

 Askerliği “savaş”la özdeşleştiren, vatana hizmeti “onun uğruna ölmek”le ölçen ve o 
yönde ifadelendiren egemen yaklaşıma karşı Tevfik Fikret’in “Küçük Asker” şiiri, dönemine 
göre yeni, alışılmadık bir savı barındırır. “Din şehid ister, âsmân kurban/ Her zaman her 
tarafta kan, kan kan!...” dizelerinin yer aldığı meşhur “Tarih-i Kadîm” (Fikret, 1984: 202-220) 
şiirindeki aykırı çıkışları ve egemen paradigmalara topyekûn karşı duruşuyla bu konudaki 
tavrı bilinen şair, “Küçük Asker”de de “vatani görev” tanımına farklı bir açıdan yaklaşır. 
Vatanın önemi, değeri ve vatandaşların ona karşı ödev ve sorumlulukları anımsatılan bu şiirde 
Fikret; silahını boşa atmayıp kurşununu-kılıcını yalnızca haksızlığa karşı saklamasını istediği 
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“küçük asker”e, vatan uğruna yaşamanın vatan uğruna ölmekten üstün olduğunu söyler. Bu, 
alışılmış söylem düzeninden oldukça farklıdır: 
 

“ Vatan senden hayat umar, 
Sen yaşarsan o canlanır; 
Vatan için ölmek de var, 
Fakat borcun yaşamaktır... 
 
            Küçük asker, küçük asker! 
            Vatan senden kuvvet ister.”  (Fikret, 1984: 290) 
 

 3. GERĐDE KALAN BOZGUNLAR 
 
 Savaş meydanındaki kişi, sürekli birkaç olasılığa aynı anda muhataptır: Öldürmek, 
ölmek, yaralanmak, tutsak olmak, sakat kalmak, sağ salim dönmek... O süreçte geride 
bıraktıkları da bu olasılıkların hepsine birden hazır beklemenin getirdiği bir psikolojiye 
alışmak zorundadır. Ortak bir noktaları ya da bağdaştırılma yolu bulunmayan bu olasılıkların 
sancılı bir bekleyişteki baskısı, hem savaşan kişi hem de onu bekleyenler için ayrı bir 
tahammül geliştirmeyi gerektirir. A. Kadir’in “Siperde” şiiri, savaşa giden askerin “ufuklarda 
hür” olduğunu hayal etmeye çalıştığı sırada, geride bıraktığı yakınlarının kötü bir haber alma 
tedirginliği içindeki yasla karışık böyle bir bekleyişini imler. Yaşantı alanlarından sahneler 
sunulan ve görünüşte birbirinden tamamen farklı gibi duran iki konumlanışın özneleri, aslında 
bu derin sancıyla aynı savaşım ve tahammül sürecini paylaşmaktadırlar: 
 

“ değneğine dayanmış, 
kolunda bir bağ sepeti, 
kilise yolundadır. 
  
Baban; 
dudaklarında gemici türküsü, 
saçlarında rüzgâr, 
birşeyle meşgul. 
  
Bakarak başı üstünde uçan martılara, 
hiç kimsenin düşünmediğini söyler 
mavi göklere doğru bağıra bağıra, 
yuvarlak yüzlü bir çocuk. 
  
Ve karın; 
deniz suyu ile taranmış başı, 
rüyalı bir gecenin sabahında 
siler evinin camlarını 
             güneşe karşı.”  (Kadir, 1943: 13-14) 
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 Daha mutlu yarınlarda yaşamak amacıyla birbirini öldürmek üzere karşı karşıya 
gelmiş insanların karşılıklı kıyımlarından geriye gerçekte neler kalmaktadır? Kendisini 
ölümün gelip bulduğu asker için bu, sadece bir yokluktur. Arif Damar, “Đkinci Dünya 
Harbinden Portreler” şiirinin 2, 3 ve 4. bölümlerinde bu acı gerçeği anlatır. Vurulan asker, 
savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü bir sırada, her şeyin öylece kalacağı bir kesinti sürecine 
girer. Süngülerin karanlıkta parlayan soğuk demiri bir türlü aklından çıkmazken, artık dönüşü 
olmayan bir fark ediş yaşar: 
 

“ Harap olmuş istihkâmda, 
apansız farkına vardın ki sıcak kanın 
teninde lezzetle sızıyordu. 
 
Ah ellerin ne kadar soğuk!..” (Damar, 1986: 26) 
 
Sağ ayağı yarım metre uzakta, sol kolu kırık vaziyette gömüldüğü bu yokluk; ona artık 

her türlü endişeden uzak bir görünüm vermektedir. Kar da aynı sükûnette yağmaktadır; belki 
geride bıraktığı çocuğu da babasının dondurulmuş bir başka zamanına bakarken aynı şekilde 
sakindir:  

 
“Yine belki 
akşam yemeğini yerken 
duvardaki resmine bakıp gülümseyecektir 
çok uzaklarda bıraktığın mavi gözlü çocuğun.” (Damar, 1986: 11) 
 

 “Bundan sonra bir hayal parçası” (Damar, 1986: 27) olmaktan öteye gidemeyecektir o; 
“Hissen Yok Bu Akşamda Senin” şiirinde dile getirildiği gibi, söylenen şarkıların, işleyen 
zamanın, kendisiyle ilgili duygu ve yaşantıların dışında kalacaktır:  
 

“ Güneş battı, 
yıldızlar doğacak biraz sonra, 
şimdi karnın acıkmış olacaktı. 
Çantanda tayının ve konserven var, 
cebinde, yemekten sonra içecek sigaran. 
 
Düşman bozguna uğratıldı arkadaş, 
mısralarımda olsun uyan!..” (Damar, 1986: 28, 29) 
 

 Necati Cumalı da “Karda Ayak Đzleri Var” şiirinde vurgular bu gerçeği. Artık anıları, 
uzak şehirlerde sevdikleri de yoktur onların; ne zaman, ne gece, ne yıldızlar, ne gelen güneş 
onlar içindir. Açlık, susuzluk, kin, hepsi o yok oluşla bitmiştir. Başuçlarına gelen kurt mu, 
dost mu, düşman mı; bilemeyeceklerdir. Kendi hayalleri de geride bıraktıklarının hayalleri de 
bozguna uğramıştır: 
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“Artık ne tren, ne gemi  
Onları getirmez bir daha” (Cumalı, 2011: 50, 51) 

 Mehmet Yaşın “Sessiz Anlatılan Masal” şiirinde, böyle bir ölüm için umulan cennetin 
de yok olduğunu öne sürer: 
 

“ Đç geçirdi Tanrı:  
-Böylesine acı ölümle ölen insan  
cennete gider mutlaka  
cennetim olsa” (Yaşın, 2007: 53) 
 

  “Kafatası” başlıklı şiirinde Sunay Akın, yurdundan çok uzaklarda ölen bir askerin 
durumunu ince alayla verir. Kafatası, onu bulan çocukların ellerinde “hiç bilmediği oyunlara 
alet” olmaktadır, “ikinci defa” (Akın, 2013a: 37). Akın, “Ölü Asker” şiirinde de aynı anlatım 
tarzına başvurarak, savaşa gitmeden önce sevgilisiyle evlenmeyi çok isteyen bir askeri 
yüzüğünün çıkardığı sesin ele verişini bir hayıflanmaya bağlayarak aktarır. Đki karşıt durumu 
temsil eden iki madenî ögenin de “kaybeden”ini belirlemiştir savaş: 
 

“ ama nereden bilebilirdim 
ki silahın  
demirine çarpıp 
saklandığım yeri belli edeceğini  
parmağımdaki yüzüğün...”  (Akın, 2013a: 37) 
 

 Oktay Rifat “Şehitlik” başlıklı üç bölümlük şiirinde, ölüm sonrasını yer yer savaş 
ölülerinin bakışından ve onları konuşturarak verir. Gözlerini balıklar yiyen bir bahriye 
neferine bir diğer asker “şimdi bütün kapıların dışında” kaldıklarını söylerken başka bir asker 
de “Biz yokuz” diye uyarmaktadır onları. Đkinci bölümde, anlatıcının odasına kolayca 
girebilmek için “akraba ölüleri kılığında” gelen farklı ulustan askerlerden söz edilir. Polonyalı 
bir gedikli çavuş, ölen kızıyla öbür dünyada buluşmasına karşın içinin sıkıldığını; bir başkası, 
dünya telaşından kurtulduğu için rahatının yerinde olduğunu; bir ses de karısını merak ettiğini 
ve öldüğünde paltosu üzerinden alındığından, yaklaşmakta olan kışı dert edindiğini söyler. 
Hep bir ağızdan konuşarak düşlerde, düşüncelerde yaşamlarını sürdürürler; yarım kalmış 
yaşamlarını, başka yaşamlarda sürdürürler böylece:   
 

“ Bir bardaktan su içiyoruz  
Birlikte yemek yiyoruz akşamları  
Kimisi sevgilimize aşık  
Kimisi evlat olmak istiyor anamıza  
Sebepsiz gidip geliyorlar vapurlarda  
Tramvayda aramıza giriyorlar  
Yeniden uzun uzun yaşamak istiyorlar  
Bizden ayrılmadıklarına bakılırsa” (Rifat, 1982: 21) 
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 Özdemir Asaf da “Bildiri” şiirinde, kısa ama düşündürücü ifadelerle savaş ölülerini 
konuşturur. Đki taraf da savaş öncesi durumlarına dönmüştür; ama bedelini hayatlarıyla 
ödeyerek, “Savaşın kazananı yoktur” sözünü doğrulayarak: 
 

“ Bizler savaş ölüleriyiz 
Bundan böyle karşı-karşıya değiliz  
Bildiririz”  (Asaf, 2000: 48) 
 

 Bir bakıma nihai gerçek, Muzaffer Tayyip Uslu’nun “Barış” şiirinde, “Ne olduysa 
savaşta ölene oldu” (Uslu, 2013: 29) dizesiyle vurguladığı şekildedir; ama geride kalanların 
yaşadığı acı, perişanlık, yıkım da aslında bu ölümün “dirim”i kemiren ve onlarda süren 
yanıdır. Cahit Külebi, “Harp Đçinde” şiirinde bunun bir yansımasını verir. “Savaşanlardan 
ancak bir hatıra”nın kaldığı o atmosferde çöküntü ve perişanlık egemendir: 
 

“ Babalar evlerine mahçup döndü her akşam 
Harp içinde.  
Anaların sütü kesildi,  
Çocuklar ağladı, 
Erkekler askere gitti.  
Kadınlar bir deri bir kemik.  
Harp içinde kızlar sarardı.” (Külebi, 1991: 20)  
 

 Mehmet Yaşın, geride kalanların yaşadığı bozgunu, sevgilisi ölen bir genç kızın 
duygularıyla aktarır. Bir zamanlar “sevgilisinin türküsü” olan deniz, buğday ve barış; savaş 
tarafından susturulmuştur. Yine de o, sevgilisinin türküsünü kendi içinde susturmamaya 
çalışır: 
 

“ Duyuyorum sevgilimi  
türkü söylüyor ölü asker,  
evimizin kapısını çalıyor mavi türküler.  
 
Duyuyorum,  
barış için en güzel türküleri söyler  
savaşta ölenler”  (Yaşın, 2007: 17) 
 

 Yaşın, savaş sonrasının bir başka dramına “Kolsuz Kahraman Masalı” şiirinde eğilir. 
Şiir, savaşta tek kolunu yitirmiş birinin eskiden kollarıyla neler yaptığını anımsaması üzerine 
kurulmuştur. “Kolsuz kahraman;” bir zamanlar “tüfek tuttuğu,” “en ağır eşyaları” kaldırdığı, 
“yanan lambayı” değiştirdiği, “karısını sardığı” kolundan yoksun kalışının acısını, onu 
kaybediş nedeninin önemi anlatarak bastırmaya çalışır: 
 

“ Đyi nişancıydım kollarım varken  
Tetikler ne işe yarardı  
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Benim kollarım olmasaydı  
- Tray lay lay la.” (Yaşın, 2007: 45) 
 

 Sunay Akın da “Madalya” şiirinde; “ayakları kesilen bir gazi”nin, kentin kurtuluşunun 
canlandırıldığı bayram yerinde koltuk değnekleriyle ayakta dururken hissettiklerini şu 
dizelerle aktarır:  
 

“Bayram yerinde canlandırılırken 
kentin kurtuluşu 
ayakları kesilen gazi 
hiç düşünmeden 
değişir madalyasını 
çorap kokusuna” (Akın, 2013a: 38, 39)  
 

 Cahit Irgat, “Rüzgârlarım Konuşuyor” başlıklı şirinin ilk bölümünde, savaşta 
sakatlanan askerlerin sorgulamalarına yer verir. “Bir çılgınlık nöbeti” olarak niteledikleri 
savaşa bir kere girip milyon kere can verdiğini söyleyen askerler; elleri, gözleri, bacakları 
toprak olduğu hâlde şimdi bu toprakların yabancısı durumuna düşürülmelerine sitem ederler 
ve sonuçta ne kazandıklarını ironik bir dille sorgularlar: 
 

“Birer birer dert yanıyor 
Gaziler: 
–Biz ne kazandık bu harpte? 
 
–Bir çift pabuç kâr etti 
Kesilen ayaklarım, 
Ama siyah gözlük lazım 
Görmeyen gözlerime.” (Irgat, 1997: 77) 
 

 Savaşan açısından onu bekleyen olasılıklardan biri de “tutsaklık”tır. “Yolda Esirler” 
şiirinde A. Kadir, ortalığın “bir nöbetçi kürkü gibi simsiyah” olduğu “melun bir gecede” 
batıya doğru götürülen savaş tutsaklarını anlatır. Hepsini tanıdığını söylediği bu tutsakların, 
bir zamanlarki yaşamlarından ve kişiliklerinden üzerlerinde bir iz kalmamış gibidir; eskiden 
ne kadar şen, mutlu ve yaşam doluysalar şimdi yaşamaktan o kadar bıkkındırlar. 
Kendilerinden, düşünce dünyalarından başka medet umacak varlıkları da kalmamıştır: 
 

“  Şimdi melûn bir gecedir. 
Ne gökte bir tek yıldız, 
ne yerde bir tutam ot var. 
Yalnız, o mavi gözleri, 
ve sarışın yüzleriyle 
gençleri ve ihtiyarlarıyle insanlar, 
girmişler içine sıcacık düşüncelerinin, 
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garba gidiyorlar, 
garba giden yolda...” (Kadir, 1943: 11,12)   
 

 Tutsaklık teması, Cahit Irgat’ın “Rüzgârlarım Konuşuyor” başlıklı şiirinin ikinci 
bölümünde de işlenir. Toprağın altındaki sarmaş dolaş ölülerin nefret koktuğunu söyleyen 
tutsak asker; özgürlüğü, yaşamayı sevdiğini belirtir ve bunu dile getirdiği için ödeyeceği olası 
bedeli şöyle öngürür:       
 

“ Ve dilim var, söylüyorum:  
Benim de altçenemi  
Gözlerimi alacaklar belki de  
Yaşamak ve hürriyet istedim diye  
Ve belki de bir sabah  
Gün doğmadan az önce  
Heykelim dikilecek  
Bir darağacına.” (Irgat, 1997: 84) 
 

 “Harp Çocuğu” şiirinde, savaşla birlikte devranın değiştiğine dikkati çeken Oğuz 
Tansel; göğsü kabaranları da gözü dolanları da savaşın “kötü” sonuçları arasında görür. 
Ölenleri, yetim ve öksüz kalan çocukları, bozulan dengeleri, sevgisizliğin egemen oluşunu 
düşündükçe kötümserleşir; savaştan ona kalan düşkırıklığını ve umutsuzluğu gizleyemez:  
  

“Devran değişti çocuğum! 
Ekmek kokulu sevgi nerde? 
Masal dünyamız bu mu? 
Đki gözü iki çeşme.” (Tansel, 2005: 20) 
 
4. SAVAŞIN YASAKLADI ĞI ÇOCUKLUK/ ÜZER ĐNE ÖLÜM YA ĞDIRILAN 
ÇOCUKLAR  
 

 Savaşın anlamsızlığından, insanlığa verdiği büyük zararlardan söz edilirken üzerinde 
durulan meselelerden biri de çocukların yaşadığı mağduriyet olagelmiştir. Ne olup bittiğinden 
habersiz çocukların savaş sürecinde yaşayabileceği tek durum, başına gelebileceklere maruz 
kalmaktan ibarettir. Ne sebebi ne de sürdürücüsü olduğu bu yıkım ve kıyım eyleminin bütün 
bedellerini öder, bütün olumsuz sonuçlarına katlanır çocuklar. Öldürülerek, sakat kalarak, 
kimsesiz bırakılarak dâhil edildiği savaşın en ağır faturası kesilen bu kitleye, kuşkusuz savaş 
karşıtı şairlerin de duyarsız kalması düşünülemez.  
 
 Gülten Akın “Savaşı Beklerken” şiirinde, çocuklara yönelen bu cinayete, “insan 
sorumluluğu”nu anımsatarak dikkati çeker: 
 

“ Aklım kırık, şaşırdı eski beklentilerim 
Kimyasal korkular, kanlı gecelikler, dalgalı sirenler 
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Çocukları koyver, nereye gitseler ne yapsalar 
Nasılsa füzeler bombalar onları buluyor 
Nergisten ben sorumluydum, ışgından ve çocuklardan 
Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur." (Akın, 2008: 39) 
 

 “Bir Ninni ya da Türkü” şiirinde Afşar Timuçin; savaş ortamındaki kısa süreli bir 
dinginliği fırsat bilerek çocuğunu uyutmaya çalışan bir ebeveynin dilinden seslenir. Hazır 
“korkunç amcalar” göklerden ateş akıtmaya biraz ara vermişken, tank gürültüleri kesilmiş ve 
makineli tüfek sesleri yağmur gibi dinmişken çocuğunu uyumaya ikna etmek için dil döken 
ebeveyn; ona şunları söyler:  
 

“ Sanırım yarına kadar bizi 
Öldürmeyi düşünmez kimseler 
Sen de bilirsin ki bir akşamla bir sabah 
Arasında ne güzel yüzyıllar vardır 
Uyu tadını çıkar yaşamanın 
Değil mi ki savaşların çocuğusun 
Daha çok sevmelisin her şeyi 
Çocuğum bir güzel uyu şimdi”  (Timuçin, 1980: 70) 
 

 Savaşsız bir ortamda, savaşla ilintisiz bir düşünüşte “asker;” Ülkü Tamer’in “Taştan 
Asker” şiirindeki gibi, çocukların hayal dünyalarında oyuncaklarıyla ilişkilendirebileceği ve 
ondan babasını getirmesini isteyebileceği kadar masum bir figürdür (Tamer, 1998: 216). 
Ancak üzerine ölüm yağdırılan çocuklar açısından asker de askerî araç ve gereçler de 
travmatik birer korku ögesine dönüşür. Cahit Irgat “Rüzgârım Konuşuyor” başlıklı şiirinin 
ikinci bölümünde, -Đkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da, Yahudi çocuklarına savaş 
oyuncaklarıyla oynamalarının yasaklanmasına da gönderme yaparak- buna ilişkin bir çocuk 
tepkisini anlatır: 
 

“Anne girmem ben bu oyuncak dükkânına 
Orda toplar, tayyareler, tanklar var. 
 
Seviyorum söğüt dalı atımı 
Tekme atmaz, ısırmaz. 
 
Ben yaşamak istiyorum 
Ağaç gibi sessiz, rahat. 
Karınca kararınca değil, 
Serile serpile boylu boyunca. 
 
Anne girmem bu oyuncak dükkânına 
Orda toplar, tayyareler, tanklar var.” (Irgat, 1997: 89) 
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 Şiirlerde zaman zaman yer bulan kavramlardan biri de “çocuk asker”dir. Orhan 
Veli’nin “Harbe Giden” şiirinde, 
 

“ Harbe giden sarı saçlı çocuk! 
Gene böyle güzel dön; 
Dudaklarında deniz kokusu, 
Kirpiklerinde tuz; 
Harbe giden sarı saçlı çocuk!” (Kanık, 1984: 105) 
 

dizeleriyle temennisini ilettiği “çocuk asker;” Mehmet Yaşın’ın “Çocuk Askerlerin Masalı” 
şiirinde, nöbetteki dostu olan tarla kuşunun vurulmasına döktüğü gözyaşıyla karşımıza çıkar: 
 

“ yaralı küçük kuş yaşamak istiyormuş  
hüzünle bakmış görememiş hiçbirşey  
- Öldüm mü yoksa!  
- Elveda kardeşler, elveda...  
Gözyaşlarından bir nehir akıyormuş  
Kıbrıs'ın tam ortasında  
asker çocuklar ağlıyormuş iki ucunda.” (Yaşın, 2007: 43) 
 

 “Savaş” ve “çocuk” sözcükleri edebî bağlamda yan yana kullanıldığında, kuşkusuz 
akla gelebilecek isimlerin başında Nâzım Hikmet yer alır. “Nereden Gelip Nereye 
Gidiyoruz?” şiirinde, 
 
 “Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler, 
 günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların,  
 çocukların avuçlarında yeşerecekler.” 
 
dizeleriyle insanlığın geleceğini ve kaderini bağlı gördüğü çocukların “yarın” ölebileceği 
konusunda okuru uyarır: Eğer bu çılgın silahlanma yarışına, bu gelişen teknolojiyle insanlığın 
tümden sonunu hazırlayabilecek gidişe bir son verilmezse çocuklar; salgın bir hastalıktan ya 
da geçirebileceği bir kazadan dolayı değil, “atom bulutlarının ışığında,” “arkalarında 
gölgelerinden başka bir şey bırakmadan” ve “bir avuç kül”e bile dönemeden ölebilirler. 
Böylece bütün bir gelecek, onların “avuçlarıyla birlikte” yok olabilir (Hikmet, 2014: 154-
157).  
 
 Nâzım Hikmet’in bu bağlamda âdeta kültleşmiş ve pek çok dile çevrilmiş olan, çeşitli 
besteleri de yapılmış bulunan şiiri, “Ölü Kızcağız”dır. Şiir, Hiroşima’ya atom bombası 
atıldığında bir yaşında olan ve daha sonra bu nedenle yakalandığı lösemi yüzünden yaşamını 
kaybeden Sadako Sasaki anısına yazılmıştır. Savaş karşıtı söylemin en güçlü örnekleri 
arasında yer alan bu şiir, içerdiği ileti ve barış çağrısıyla da büyük bir ilgi görmüştür. Şiirde, 
kimyasal saldırı sonucu öldürülen bir kız çocuğunun dilinden, savaşın çirkin yüzü ve kendi 
öldürülüşü anlatılır. Devletler arasındaki kıyım politikalarının uzağında kalabilmiş saf çocuk 
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bilinci, bütün insanlığı kapı kapı dolaşarak geride kalanları uyarmaya, öbür çocukların yaşam 
ve çocukluk hakkını korumaya çalışır: 
 

“ Kapıları çalan benim  
kapıları birer birer.  
Gözünüze görünemem  
göze görünmez ölüler. 
  
Hiroşima'da öleli  
oluyor bir on yıl kadar.  
Yedi yaşında bir kızım,  
büyümez ölü çocuklar. 
  
Saçlarım tutuştu önce,  
gözlerim yandı kavruldu.  
Bir avuç kül oluverdim,  
külüm havaya savruldu. 
  
Benim sizden kendim için  
hiçbir şey istediğim yok.  
Şeker bile yiyemez ki  
kâat gibi yanan çocuk.  
 
Çalıyorum kapınızı,  
teyze, amca, bir imza ver.  
Çocuklar öldürülmesin  
şeker de yiyebilsinler.” (Hikmet, 2014: 97) 
 

 5. ŞĐĐRĐN ÖTEK Đ KALB Đ YA DA BĐR YOKLUK: SAVA ŞSIZ DÜNYA  
 
 Diyebiliriz ki savaş karşıtı söylem üzerine kurulu şiirlerle okurda uyandırılmak istenen 
temel inanç, savaşsız bir dünyanın mümkün ve gerekli olduğudur. Bu inancı besleme ve 
bilinçli bir karşı duruşa dönüştürme amacı, bütün bu şiirlerde doğrudan ya da dolaylı olarak 
kendini fark ettirir. Okura savaşın nedenlerini, anlamını, yol açtığı ağır sonuçları, kime ne 
sağladığını sorgulatmak; hiçbir sorunu çözemeyeceğini duyumsatmak; barış içinde bir 
dünyada hakça bölüşümle yaşamanın herkesin işine geleceğini kabullendirmek ve insanlarda 
bu bilincin pratiğe dönüştüğü bir dünyayı kurma heyecanı uyandırmak, söz konusu şiirlerin 
ana hedefidir. Elbette bu, hem akla hem vicdana seslenilerek sağlanmak istenir; o yüzden ileti, 
ortak insani duyarlılık ve düşünüş üzerinden verilir.  
 
 Afşar Timuçin “Savaşların Düşündürdüğü Türkü” şiirinde, insanın yaşam karşıtı 
olabileceğine, “öldürebileceğine,”  umut ve sevinçlerin kaynağını kurutabileceğine, hele bir 
çocuğun yaşamına son verebileceğine inanmak istemeyişini dile getirir: 
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“Sen ölürsün de yapamazsın bunu 
Vuramazsın kıyıda uzakları gözleyen 
Sabahların gül yüzlü çocuğunu”  (Timuçin, 1980: 6) 
 

 Đnsanların empati yeteneklerini kullanmaları sayesinde bile uzak duracakları böylesi 
bir eylem, içten gelen bir duyguya bağlanamaz; çünkü insanda aslolan, “Anayasası Bu 
Đnsanın” şiirinde Can Yücel’in de vurguladığı gibi, “savaşlara, yoksulluklara ve binbir belaya 
karşın ille de yaşamak” güdüsüdür. Kendi yaşamanı sürdürebilmek için başkalarının da yaşam 
hakkına önem vermek ve dostluğu egemen kılmak ise aklın yasası gereğidir: 
 

“ Us yasası bu insanın:   
Suyu şavka döndürüp   
Düşü gerçeğe çevirip   
Düşmanı dost kılacaksın!”  (Yücel, 2012: 23) 
 

 Bu, geçici barış ilanlarıyla ya da salt sözde kalan kardeşlik duygularını yeri geldiğinde 
yineleyerek sağlanmaz; militarist seçenekleri ortadan kaldıracak kalıcı bir sistem ve barışı 
kendiliğinden egemen kılacak bir insanlık durumu sağlanamadıkça, “Bayramlık” şiirinde ima 
edildiği gibi, işlerin tersine dönmesi hep an meselesidir: 
 

“ Koyunlar keçiler ve koçlar için 
Ne kadar bayramsa Kurban Bayramı 
Bu barış var ya, bu barış  
Cephedekiler için o kadar barış”  (Yücel, 2012: 18) 
 

 Can Yücel’in “dosluk”la ilgili “us yasası”ndan söz etmesine benzer şekilde Oğuz 
Tansel de “Savaşa Hayır” şiirinde savaşsız bir dünyayı ve dostluğu “var olmanın soylu 
yasası” ile ilişkilendirir: 
 

“ Barış içinde olmalı evren. 
Doğmak da, ölmek de, dostlukla. 
Var olmanın soylu yasası: 
Barış, Sevi. Barış, Sevi. Barış...”  (Tansel, 1999: 78) 
 

 Rıfat Ilgaz, Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirine göndermeler içeren “Ormanız Biz” 
başlıklı şiirinde, doğayla kaynaşmaya, birlikte yaşamanın mutluluğunu sürmeye, sevgiye, 
kardeşliğe ve kıyımsız bir dünyaya çağırır insanları: 
 

“ Mutluyuz birlikte yaşamaktan 
Meşe, çam, köknar, kayın… 
Sarılın toprağınıza bir çınar gibi 
Bize de kendinize de kıymayın. 
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Ne demiş en büyük ozanımız 
Neden kulak vermiyorsunuz sesine 
Bir ağaç gibi hür yaşayın dememiş mi, 
Ve bir orman gibi kardeşçesine?” (Ilgaz, 2010: 270) 
 

 Sunay Akın’ın “Yüreğim” başlık şiirinde de barış “çam kokulu bir orman”a benzetilir 
ve “Varsın konsun dallarına/ Savaş denilen/ Yaşlı ağaçkakan” dizeleriyle eninde sonunda 
barışın kazanacağına olan inanç vurgulanır. (Akın, 2013b: 44, 45). “Rüzgâr” başlıklı şiirinde 
de Akın, ülkelerin bayrakları birbirine benzemese bile “direklerine çarpan ipleri”nin “bir 
ağızdan söyledikleri barış ezgisi”ni rüzgârın “yankılattığı”nı ifade eder; böylece, asıl egemen 
olduğuna ve geleceği de bütünüyle kuşatacağına inandığı “barış” ve “özgürlük” kavramlarını 
öne çıkarır: 
 

“Beklediğimiz sensin ey özgürlük  
kaybolur izleri  
bütün işkencelerin  
bir gün çıkıp gelirsen  
nasıl ki katlanmış hüznünü  
unutuyorsa o anda  
rüzgâra açılan bir yelken” (Akın, 2013c: 48-49) 
 

 “Cezaevinde Barış Türküsü” şiirinde Vedat Türkali; “yumuk elli bebeklerin” ve tüm 
dünyanın “çelik canavarlar gibi tanklar” ya da “bombardıman uçakları” değil, “ölüm 
tüccarlarının karşısına dikilip” barış ve özgürlük beklediğini söyler. Türkali, bu bekleyişin 
fazla sürmeyeceğine inanır:  
 

“ Karanlıkta barış kervanlarını bekleyen  
Çileden çileye batmış senin emekçi halkındır  
Yirmisinde bir delikanlı gibi dalıp maviliklere  
Yirmisinde bir delikanlı gibi  
Dudaklarından öpeceğim gün  
Masmavi özgürlüğün  
Đnan ki yakındır” (Türkali, 2011: 53-55) 
 

 Özlenen savaşsız dünyayı kuracak olan, geleceğin umudu çocuklardır. O nedenle 
şairler, hem bu ideali gerçekleştirecek çocuklara hem de onları yetiştirecek büyüklere yönelik 
mesajlar içeren savaş karşıtı şiirler yazmışlardır. Bunlardan biri olan Tahsin Saraç; çocuğuna 
bir annenin dilinden doğa, hayvan ve insan sevgisini öğütleyip bu sevgiler arasındaki bağı 
işaret eden “Ana Öğüdü” şiirini, ideal gelecek tasarımına ilişkin şu dizelerle bitirir: 
 

“ Tüfekle oynama yavrum 
Şakacığı bile çirkin 
Bir canlıyı öldürmenin. 
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Gel bir çiçek ol sen yavrum 
Kendi ülkenin renginde 
Şu yeryüzü demetinde.” (Saraç, 1989: 146) 
 

 Ali Yüce ise “Evrensel Kardeş” ş iirinde, “bütün çocukların babası babam, anası anam” 
diyerek yeryüzündeki tüm çocuklara duygudaşlık ve kardeşlik bilinci aşılamaya çalışır. 
Böylece görece farklılıklar ve uzaklıklar “insan” ortak paydasında ortadan kalkacak, her 
birey, “en uzak ülkenin” bile “komşusu” olduğunun ayırdına varacaktır. Tüm karanlıkları ve 
kavgaları bu bilinç sonlandıracak, geleceği bu gerçek şekillendirecektir:  
 

“ Haydi artık 
Doğsun güneş 
Batsın karanlık 
Bütün çocukların 
Kardeşiyim ben” (Yüce, 1983: 20) 
 

 Aynı düşünce ve inanç, Ataol Behramoğlu’nun “Bebeklerin Ulusu Yok” şiirinde de 
işlenir. Kendileri için dil, din, ırk, ülke ayrımının geçerli ya da belirleyici olmadığı bebeklerin 
bu gerçeğini ilk kez yurdundan uzakta yaşadığını söyleyen şair; anne babalardan, onların 
evrensel barışı ve savaşsız bir dünyayı kuracak bu gerçeğini unutmadan, insanlığın geleceğine 
zarar verebilecek olası bir yanlış yönlendirmeden kaçınarak çocuk yetiştirmelerini ister:   
 

“ Babalar çıkarmayın onları akıldan  
Analar koruyun bebeklerinizi  
Susturun susturun söyletmeyin   
Savaştan yıkımdan söz ederse biri  
 
Bırakalım sevdayla büyüsünler  
Serpilip gelişsinler fidan gibi  
Senin benim hiç kimsenin değil  
Bütün bir yeryüzünündür onlar  
Bütün insanlığın gözbebeği”  (Behramoğlu, 2008: 264) 
 

 “Son Đstek” şiirinde, öldükten sonra neye dönüşmeyi isteyip neye dönüşmeyi 
istemediğini dile getiren Aziz Nesin, şiirin konumuzla ilgili dizelerinde temennilerini şöyle 
açıklar:   

“Üstümde çocuklar koşuşsun  
Ne kaçan ne kovalayan  
Askerler değil  
(…) 
Ölünce yaşamalıyım defne yapraklarında  
Sakın ola ki  
Silahlarla değil”   (Nesin, 2012: 48, 49)  
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 SONUÇ 
 
 Gülten Akın, Sunay Akın, Özdemir Asaf, Fakir Baykurt, Ataol Behramoğlu, Necati 
Cumalı, Cevat Çapan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Arif Damar, Tevfik Fikret, Nâzım Hikmet, Rıfat 
Ilgaz, Cahit Irgat, A. Kadir, Orhan Veli Kanık, Bahaettin Karakoç, Onat Kutlar, Cahit Külebi, 
Aziz Nesin, Oktay Rifat, Tahsin Saraç, Ülkü Tamer, Oğuz Tansel, Afşar Timuçin, Vedat 
Türkali, Muzaffer Tayyip Uslu, Mehmet Yaşın, Ali Yüce,  Can Yücel, Cahit Zarifoğlu; 
modern Türk edebiyatında savaş karşıtı şiirlere imza atmış isimlerdendir. Bu şiirlerde; savaşın 
anlamsızlığı, maddi ve manevi ağır bedelleri, savaştırılan bireylerin kendi iradelerinin dışında 
geliştiği ve onların yaşamında telafisiz kayıplardan başka bir sonuç yaratmadığı, özellikle 
çocuklar için giderilemez mağduriyetlere ve travmatik etkilere yol açtığı gibi noktalar öne 
çıkarılarak kardeşlik ve barışın egemen olduğu bir dünya özlemi dile getirilmektedir. Hem 
bireysel hem de toplumsal ögeler kullanılarak verilmek istenen mesajların da didaktik bir 
anlatımdan çok ortak akıl ve vicdana seslenen, trajik olgu ve durumların 
imgeselleştirilmesiyle okurda uyandırılmaya çalışılan duygu yoğunluğuna dayalı söylemlerle 
güçlendirildiği görülmektedir. Đnsanlığı felakete sürükleyen silahlanma yarışına son verip 
savaşsız bir dünyayı mümkün kılmada çocuklar, biricik umut kaynağı olarak gösterilmektedir.    
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GELĐŞMEKTE OLAN DEMOKRAS ĐLER ĐÇĐN ALTERNAT ĐF BĐR SEÇKĐN 
TASNĐFĐ: TÜREL SEÇK ĐNLER VE STATÜ SEÇK ĐNLERĐ 

Yakup KÖSEOĞLU * 

Öz 

Bu çalışma; siyasal sistemlerin açıklanmasında bir metot olarak kullanılan seçkin kuramında yapılan seçkin 
tasnifi yerine, gelişmekte olan demokrasiler için geçerli olan farklı bir bakış açısı geliştirmek için yapılmıştır. 
Sosyal faaliyet alanlarında önemli roller oynayan, temel sosyal değerleri temsil eden, taşıyan ya da yaratan, 
işlevsel uzmanlık gerektiren işlerde yüksek performans sergileyebilen, toplumsal kaynakları elinde bulunduran, 
toplumsal kararları doğrudan alan, alınmasını dolaylı yollarla etkileyebilen, bunun yanında sadece kararları 
almakla kalmayıp toplumun geri kalanının da bu süreçte oynayacağı rolü belirleyen, kitleler üzerinde rasyonel, 
hukuki ya da karizmatik bir otorite/etkiye sahip olan kişi ya da kişileri karşılamak için kullanılan seçkin ifadesi 
kendi içerisinde bir çok farklı seçkin çeşidini de deruhte etmektedir.  

Orijin olarak batı sosyal bilimler alanına dayanan kuram, seçkin tasnifini de batılı sosyo-kültürel yapılardan 
hareketle yapmaktadır. Oysa batı dışı gelişmekte olan demokrasiler için siyasal sistemin anlaşılmasında çok 
farklı bir seçkin tasnifine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda iktidar seçkinleri için yapılacak türel-statü seçkini 
tasnifi bu anlama çabasında büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Demokratik yollarla iktidarı elde eden siyasetçiler 
türel seçkinler ile karşılanırken bunların dışındaki diğer iktidar aktörleri statü seçkinleri ifadesiyle karşılık 
bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Seçkin, Đktidar seçkinleri, Türel Seçkinler, Statü Seçkinleri 

AN ALTERNATIVE CLASSIFICATION FOR DEVELOPING DEMOKCRACY: 
LEGAL ELITES AND STATUS ELITES 

Abstract 

This study is made available to emerging democracies to develop a different perspective instead of exclusive 
classification made in the elite theory which is used as a method to explain the political system. Exclusive 
expression which used to meet the person or people having the effect is also assume a very different exclusive 
variety in itself that play important roles in social activities, basic social values, representing bearing or created, 
which can exhibit high performance in tasks requiring functional expertise containing social resources in the 
hands of social decisions directly into the field, receiving can affect the indirect way, only the rest of society not 
only take decisions as well the determining role to play in this process, on the masses rational, legal or 
charismatic authority/expression. 

The theories that based on the western social sciences as the origin makes outstanding classification the move 
from the western socio-cultural structure. Whereas, it is needed very different non-exclusive classification for 
understanding of the political system on developing non-Western democracy. In this context, Legal elite-status 
classification ruling to be made will provide a great convenience for outstanding efforts in this figure. While 
politicians who achieved power through democratic means express, legal elits, other actors express status elites. 

Keywords: Elit, Power Elits, Legal Elits, Status Elits 

1. GĐRĐŞ 

Tüm toplumlarda, ister çok gelişmiş ve karmaşık siyasal yapılar olsun, isterse de basit siyasal 
sistemler olsun, iki çeşit sosyo politik yapı bulunmaktadır. Bunlardan ilki diğerlerine nazaran 
daha az bireyden oluşan ve diğer tüm bireylerin hareketlerini etkileme kapasitesine sahip olan 
yönetici sınıf, diğeri ise yönetici sınıfa nazaran daha kalabalık olan ve genellikle kendilerini 
yönetici sınıfın fertlerine nazaran bazı alanlarda daha güçsüz gören yönetilen sınıftır. Bu iki 
farklı sosyo politik sınıfın varlığı sosyal bilimler alanında çalışma yapan birçok bilim insanı 

                                                 
* Öğretim Görevlisi, SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ, Sapanca Meslek Yüksek Okulu, ykoseoglu@sakarya.edu.tr  
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tarafından kabul edilmekle beraber, terminolojide bu sınıfların tanımlandırılmasında farklı 
ifadeler kullanılmaktadır. Siyasal sisteme ilişkin çözümleme çabaları da bu ifadeler 
çerçevesinde isimlendirilmektedirler. 

Bu çalışmada; Türk siyasal sistemindeki iktidar ilişkileri seçkin teorisi çerçevesinde 
çözümlenmeye çalışılacak ve bu iktidar ilişkileri içerisinde nomotetik1 bir bakış açısıyla 
oluşturulmuş olan seçkin tasnifine alternatif bir tasnif ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Özellikle Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin bu tarz bir çözümlemenin gerek yaşanılan siyasal 
farklılaşmanın anlaşılmasında ve gerekse gerçekleştiği varsayılan seçkin dönüşümü 
çerçevesinde yaşanılan mücadelelerin hali ve geleceğine ilişkin öngörülerde bulunulması 
açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Literatürde seçkinlere ve seçkinler arasındaki ilişki biçimlerine yönelik birçok farklı tanım ve 
kuram bulunmaktadır. Đktidar seçkinleri olarak ifade edilen, devlet mekanizmasını bizzat 
elinde bulunduran ya da elinde bulunduranları etkileme kapasitesine sahip olan kitlelerin 
birbirleriyle olan ilişkileri siyasal sistemin analizinde büyük önem taşımaktadır. Birbirinden 
çok farklı özellik ve statülere sahip olan iktidar seçkinleri arasındaki oydaşım sisteme istikrar 
kazandırırken, diğer taraftan da bireylerin özgürlükleri ve sosyal hareketlilik açısından önemli 
riskleri beraberinde getirir. Buna karşılık iktidar seçkinleri arasındaki çatışma ise ciddi bir 
istikrarsızlığa gebedir. Bu çalışmada Türkiye’deki iktidar seçkinleri arasındaki ilişkiyi daha 
iyi anlamlandırabilmek adına yeni bir tasnif ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Çalışma: konuya ilişkin yapılan araştırmaların çok fazla olmaması nedeniyle keşfedici bir 
araştırma olmakla beraber, hali hazırdaki siyasal sistemin açıklanmasında kullanılacak bir 
yöntem ortaya koyması nedeniyle de betimleyici bir nitelik taşımaktadır. Çalışmada teknik 
olarak birincil kaynakların araştırıldığı literatür taraması kullanılacaktır. Bu yönüyle çalışma, 
hem seçkinlere ilişkin yeni bir yaklaşım koyması anlamında hem de kendisinden sonra bu 
alanda yapılacak çalışmalar için alternatif bir bakış açısı oluşturma anlamında önemli 
gözükmektedir. 

Bu çerçevede çalışmada öncelikli olarak seçkin kavramı açıklanmaya çalışılacak ve ardından 
bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan seçkin türleri açıklanacaktır. Ardından bu 
çalışmayla ortaya konulan yeni tasnif açıklanarak, bu tasnif çerçevesinde seçkinler arasındaki 
ili şkiler açıklanmaya çalışılacaktır. 

2. SEÇKĐNLER (KAVRAMSAL ÇERÇEVE) 

Siyasal sistem analizleri yapılırken, iktidarı elinde bulunduran grupların tanımlanmasında 
farklı kavramlaştırmalar kullanılmaktadır. Seçkin kelimesi bu kavramlaştırmalardan birisidir. 
Gerek tercüme eserlerde ve gerekse yerli literatürde seçkin sözcüğünün yerine farklı 
ifadelerin kullanıldığı da görülmektedir. Seçkin ifadesiyle paralel olarak elit, aydın, avas gibi 
ifadelerle karşılaşılmaktadır. Her ne kadar kelimenin kökeni seçilmişin karşılığı olan 
electadan geliyor ve bu Türkçede elit ifadesiyle karşılık buluyorsa da bu ifade birçok farklı 
disiplinde farklı anlamlarda kullanıldığından bu çalışmada; gerek teorinin seçkin teorisi olarak 
biliniyor olması, gerekse Türkçeye daha uygun olması ve ifadenin Türkçe ’de yerleşmiş ve 
yaygın bir kullanımı haiz olması nedeniyle “seçkin” ifadesi tercih edilmiştir. 

                                                 
1  Büyük örneklemlerden türetilen ve gündelik yaşamın sınırlamalarının dışındaki olasılıklarla temellendirilmiş bilgiyi, 
evrensel yasaları ve tümdengelimsel açıklamaları kabul eden yaklaşımdır (Punch, 2011;19). 
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2.1. Seçkin Kavramı 

Sosyal bilimler alanındaki birçok kavramda olduğu gibi seçkin kavramı hususunda da 
üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamaktadır. Gerek kavrama yüklenen anlamlar 
nedeniyle ve gerekse yönetme işlevini yerine getiren aktörlerin sınırlandırılması hususundaki 
tartışmalar nedeniyle elimizde net bir seçkin tanımı olduğunu söylemek güçleşmektedir. Tüm 
bu gerçekler ışığında kavrama bakacak olursak; seçkin kelimesi; kökeni Latince “eligre” veya 
“electa” ifadelerine dayanan bir kelimedir. Literatürde ilk kullanımına 17. yüzyılda rastlanan 
kelime o dönemde daha çok askeri ve dini/moral üst sınıfları ifade etmek amacıyla 
kullanılmaktaydı. Kavram, söz konusu dönemde daha çok olumsuz anlam yüklenen bir 
kullanıma sahipti (Arslan, 2007a: 2). 18. yüzyıla gelindiğinde ise Fransa’da aristokrat, ruhban 
ve toprak soylularına karşı toplumun içinden yükselen, yetenekli şahısları övmek ve onlara 
karşı toplumca duyulan özlemi belirtmek için kullanılan daha olumlu bir anlam yüklenen bir 
ifade olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Arslan, 2010: 6).  

Kelimenin sosyal bilimler alanında ilk kullanımı ise 19. yüzyıla tekabül etmektedir 
(Bottomore, 1993: 1). Bu dönemde daha çok ortaçağ bakiyesi geleneksel yöneticileri övmek 
amacıyla kullanılan, genellikle monarşik yapılara atfen literatüre giren bir kelime haline 
gelmiştir. Đşte tam da bu anlamda kullanılması seçkin kuramlarına antidemokratik ve olumsuz 
bir misyonu yükler hale gelmiştir (Arslan, 2007a: 2; Arslan, 2010: 7). Seçkin ifadesinin ve 
kuramlarının otoriter yapıların meşrulaştırılması için ortaya atıldığı iddiasının altında bu 
dönemlerde kelimeye yüklenen bu misyon yatmaktadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar seçkin 
kuramı ve savunucuları otoriter yönetimlerin meşrulaştırıcıları olarak kabul edilmişlerdir. 
Bundan dolayıdır ki, seçkin kuramı üzerinde çok fazla çalışılmamış ve tartışılamamış bir 
kuram haline gelmiştir.  

Seçkin ifadesinin ve kuramlarının bilimsel literatürde adından bahsettirmesi ise 1900’lü 
yılların ilk çeyreğinde, Pareto ve Mosca ile olmuştur (Bottomore,1993; Arslan, 2010: 7). 
Saint Simon’un görüşlerinden etkilenen Mosca tarafından literatüre kazandırılan ifade, asıl 
ününe Pareto ile ulaşmıştır. Her iki düşünür tarafından da seçkin ifadesi, dönemin diktatoryal 
yapılarının yönetimi altında, toplumsal hiyerarşinin en tepe noktasını işgal edenleri 
tanımlamak için kullanılmış, ardılları tarafından da bu grupları tanımlamak maksadıyla 
kullanılmaktadır (Arslan, 2007a: 3). Tam da bu işlevinden dolayı kuram bilim dünyasında 
kendisine çok fazla yer bulamamış, özellikle 20. Yüzyılın ortalarında büyük bir dışlanmaya 
muhatap olmuştur. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise seçkin kuramları yeniden keşfedilmeye 
başlanmıştır. Özellikle demokrasiyle bağdaştırılabilir bir kuram olması ve siyasal sistemi 
açıklamada oldukça işlevsel bir sosyolojik perspektif sağlamasından ötürü 20. Yüzyılın son 
çeyreğinde siyaset bilimi literatüründe kendinden bahsedilir bir hal almıştır. 

Kavram, dilimize ise 20. Yüzyılın başlarında Fransızcadan geçmiştir. Latincede eligra 
“seçme”, electa ise “seçilmiş” anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla kelime de Türkçede 
modern dönemdeki kullanımıyla bir seçkinliği, diğerlerinden hiyerarşik farklılığı ifade etmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Seçkin kelimesinin yerli literatürdeki kullanımı çok olumsuz 
olmamakla birlikte, bazen toplumdan kopukluğu ya da kendini beğenmişliği vurgulamak için 
kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle spor alanında belirli seviyenin üzerindeki 
profesyonelleri vurgulamak için de kullanıldığına tanıklık edilmektedir. Siyaset bilimi 
alanında ise kelime tam olarak yöneticileri ve sisteme etkisi diğerlerine nazaran daha fazla 
olanları tanımlamak için kullanılmaktadır. 
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En genel ifadeyle seçkinler; sosyal faaliyet alanlarında önemli roller oynayan, temel sosyal 
değerleri temsil eden, taşıyan ya da yaratan, işlevsel uzmanlık gerektiren işlerde yüksek 
performans sergileyebilen (Ergil, 1986: 119), toplumsal kaynakları elinde bulunduran, 
toplumsal kararları doğrudan alan, alınmasını dolaylı yollarla etkileyebilen (Pareto, 2005), 
bunun yanında sadece kararları almakla kalmayıp toplumun geri kalanının da bu süreçte 
oynayacağı rolü belirleyen (Mills, 1974), kitleler üzerinde rasyonel, hukuki ya da karizmatik 
bir otorite/etkiye sahip olan kişi ya da kişileri karşılamak için kullanılmaktadır. 

Bir yönüyle bireyler arası eşitsizlik yani sınıfsal farklar üzerine kurulu olan kuramın 
temellerini, primitif toplumlardan modern toplumlara kadar her tür toplum tipinde gözlenen, 
sayıca az, yöneten grupların varlığı oluşturmaktadır (Pareto, 2005: 35; Arslan, 2010: 9; 
Runciman, 1986: 52, Vergin, 2003: 111). Bilinen toplum tiplerinin tamamında, kararların 
alınması bazen toplumu oluşturan fertlerin tamamı tarafından gerçekleştirilse de, alınan bu 
kararların uygulanması, kararların sonucunda ortaya çıkan menfaatlerin paylaşılması 
hususunda bir eşitsizlik tezahür etmektedir. Bu eşitsizliğin temelleri farklı nedenlere dayansa 
da, var olan bir gerçek var ki; toplumsal yapılarda, sayıca az olan bir kitle diğerlerine nazaran 
sürekli daha ayrıcalıklı olmuştur (Rousseau, 1998). Bu durumu besleyen olgu ise kristalleşmiş 
roller ve bireyler arasında toplumsal yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkan rol ilişkileridir. 
Dahrendorf’a göre (akt. Erkilet, 2007:158) bu iki koşul sonucunda ortaya çıkan tabakalaşma, 
bir diğer ifadeyle eşitsizlik toplumsal yapının işleyişi için en azından asgari oranda var olması 
gereken bir eşitsizliktir. Bu kristalleşmiş rollerin yanı sıra, sayıca az olan kitlenin diğerlerine 
nazaran daha organize ve örgütlü bir yapı sergilemeleri de azınlığın çoğunluğu etkileme, onlar 
üzerinde otorite kurabilme yetisini ortaya çıkaran sosyolojik bir gerçektir (Runciman, 1986: 
52). Mosca’ya göre (Akt. Vergin, 2003: 117); yönetici sınıfın2  kitlelere nazaran azınlık 
durumunda olması seçkinlerin daha organize ve daha güçlü olmasını sağlamaktadır. Hatta 
yönetici sınıf üyeleri sayıca ne kadar az olursa gücü o derece fazla, kitlelerin ona direnmesi de 
o derece az ve güç olacaktır.  

Kuramın temellerini oluşturan eşitsizlik sayıltısı, her ne kadar romantikler tarafından 
eleştirilse de, eşit halde doğan bireyler günlük yaşam sürecinde bazı etmenler nedeniyle 
eşitsiz bir konuma gelmektedirler.3  Rousseau’ya göre (1998: 168); bu etmenlerden ilki 
kanunun ve mülkiyet hakkının kurulması, ikinci aşaması yüksek görev makamlarının ortaya 
çıkması ve sonuncu aşaması ise tüm bunların sonucunda meşru erkin, keyfi erk haline 
gelmesidir. Bu etmenler sonucunda eşitsiz hale gelen bireylerden bazıları diğerlerine nazaran 
daha birikimli ve donanımlı bir hale gelmektedir (Rousseau, 1998: 70-80). Sosyal yaşamda 
eşitsizliği doğuran en önemli etmen ise bireyin bir diğer bireye olan ihtiyacıdır. Bir insanın, 
yaşamsal önemi olan herhangi bir konuda, bir diğer insana olan ihtiyacı, başka bir deyişle, bir 
insanın kendi ihtiyacından fazla yaşam araç ve gerecine sahip olması insanlar arasında 

                                                 
2 Burada kullanılan yönetici sınıf; örgütlü azınlık ile örgütsüz çoğunluk fikirlerini formüle ederken, çalışmanın 
ilerleyen kısımlarında karşılaşacağımız egemen sınıf ise egemen olanlar ile örgütlenebilen, bağımlı olan sınıfları 
ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yönetici sınıf daha çok otoriter yönetimleri anımsatırken egemen sınıf 
demokratik mücadelenin verilebildiği, görece sosyal mobilite kanallarının açık olduğu yapıları işaret etmektedir. 
Diğer taraftan egemen sınıf bir ideal tipi ifade etmektedir. Zira hiçbir toplumda mutlak anlamda örgütlü ve 
eşgüdümlü bir azınlık yönetiminden bahsedilemeyeceği gibi örgütsüz dağınık bir kitleden bahsetmek de 
mümkün değildir  (Bottomore, 1993: 25-27). 
3 Rousseau her ne kadar insanlar arasındaki eşitsizliği günlük yaşamın koşullarına bağlasa da bu eşitsizlik 
özünde, bu koşulların ötesinde; uzun süreli birlikte yaşam, doğuştan gelen bireysel farklılıklar ve çevresel 
faktörler tarafından beslenen çok yönlü bir toplumsal vakadır (Dikeçligil, 2006: 31-53).  
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eşitsizliği ortaya çıkarmaktadır (Rousseau, 1998: 146). Yaşamsal anlamda diğerlerine nazaran 
daha değerli olarak addedilebilecek metayı egemenliği altında bulundura kişi doğal olarak 
diğerlerine nazaran daha üstün bir konuma gelmektedir. Duverger’in de dediği gibi (2002: 
122) insanlar her ne şart altında olursa olsun hukuksal olarak eşit olsalar ya da kabul edilseler 
de birinin diğerini etkile(yebil)mesi anlamında eşit değillerdir. Aslında iktidar ilişkilerini 
doğuran da bu eşit ol(a)mama durumudur. 

2.2. Seçkin Türleri 

Seçkin kuramcıları seçkin kavramını tanımlarken “en iyi/en başarılı” olmayı temel ölçüt 
olarak kabul etmektedir. Bu sayıltıdan hareket edildiği zaman toplumsal ilişkilerin her 
alanında karşımıza farklı seçkin türleri çıkacaktır. Dahası aynı alan içerisinde dahi, gerek 
yaptığı iş ve gerekse o alanda işgal ettiği yer açısından farklı seçkin gruplarıyla 
karşılaşılacaktır. Seçkin kuramcıları incelendiğinde, siyasal sisteme bakış açılarına göre her 
birinin farklı seçkin türlerinden bahsettiği ve kuramlarını farklı kategorizasyonlar üzerine inşa 
ettikleri görülecektir. Đleride kuramcılar konusu işlenirken bu farklı kategorizasyonlara 
değinileceğini belirterek, burada genel bir seçkin tasnifinde bulunulacaktır.   

Seçkin türleri hususundaki genel anlaşmazlıklara rağmen seçkinlerin iktidar seçkinleri ve 
iktidar dışı seçkinler olarak iki farklı başlık altında incelenmesi genel yaklaşımdır. Bu 
çalışmada da bu dikotomi temel referans olarak kabul edilecek olup, konumuzun dışında 
olduğundan iktidar dışı seçkinlere4 değinilmeyecektir. 

Bu çerçevede iktidar seçkinlerine bakıldığında; siyasal iktidarı doğrudan elinde bulunduranlar 
ya da işgal ettikleri statü itibariyle siyasal sistemi ve siyasal kararları doğrudan etkileme 
kapasitesine sahip olanları iktidar seçkini olarak tanımlayabiliriz. Diğer taraftan iktidar 
seçkinleri kendi aralarında işlevsellik ve statü açısından bir takım farklı biçimlerde tezahür 
etmektedirler. Kuramcılar arasında farklılık arz etmekle birlikte burada genel kabul gören 
iktidar seçkini türlerinden bahsedilecektir. 

Đktidar seçkinleri denildiğinde; yönetime ve idareye yönelik en eski dönemlerden itibaren 
kurumsallaşan bu zihniyetin sonucu olarak, iç içe geçmiş klikler aracılığıyla, en azından 
ulusal çerçevede önemli sonuçlara neden olacak kararları alan (Mills, 1974: 28) ya da alınan 
kararları doğrudan etkileyen (Arslan, 2010: 77, Duverger, 2002: 136), geçmişte her ne kadar 
aile aidiyetleriyle bu mevkilere gelmişlerse de sanayi sonrası toplumlarda bunların yanında 
beceri, zeka ve yetenekleriyle kitleler arasından sıyrılan (Arslan, 2010: 109-110), ekonomist, 
bilim adamı, siyasetçi, iş adamı, bürokrat gibi çok farklı kişilerden oluşan bir geniş bir grup 
akla gelmektedir. Bunların yanı sıra, modern zamana kadar askeri, siyasi ve ekonomik 
seçkinlerden oluşan iktidar seçkinleri, kitle toplumu kavramının genişlemesi, kitle iletişim 
araçlarının kapsamının ve etkisinin artması ve bireylerin iletişim araçları arasında özellikle 
kitle iletişim araç ve yöntemlerini öncelemeleriyle birlikte söz konusu kitle iletişim 

                                                 
4 Seçkin kavramını ortaya atan kuramcılar kuramı başarı indisleri üzerine inşa etmektedirler. Dolayısıyla bu 
indislere göre tüm faaliyet alanlarında belirli bir seçkin sınıf oluşmaktadır. Fakat bilinen bir gerçek vardır ki, 
toplumsal yaşamın farklı alanlarında ortaya çıkan bu seçkinlerin tamamının siyasal sistemi yönlendirmesi 
mümkün olmayacaktır. Đşte başarı indislerine göre kendi alanında seçkin olarak kabul edilmekle beraber, siyasal 
sistemde aktif olarak işlev görmeyen, siyasal sistemde ve karar alma mekanizmalarında yer almayan seçkinler 
iktidar dışı seçkinler olarak tanımlanmaktadır (Coser, 2010: 347). 
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araçlarının sahipleri ve yöneticileri de iktidar seçkinleri arasında kendilerine yer bulmuşlardır 
(Mills, 1973: 442).  

Đktidar seçkinleri, ellerindeki olanak ve yaşam bilgileri sayesinde toplumun geri kalanından 
sıyrılmış, farklılaşmış güçteki insanlardan oluşan ve toplumun mukadderatını belirleyecek 
kararları alan gruplar olduğu genel kabul görmektedir. Toplumun en üst kademesinde 
konumlanan bu seçkin grup günlük hayatta farklı rolleri üstlenmekte, farklı faaliyet 
alanlarında görev almaktadır (Mills, 1974: 8). Bunlardan siyasal sistemin en tepesinde yer 
alan kişi, her ne kadar iktidar seçkinlerinin en yeteneklisi gibi görünse de, birçok başka faktör 
ve kaynaktan etkilenebilmekte, siyasal sistemi tek başına yürütememektedir. Bu etkilendiği 
kişilerin tamamı iktidar seçkinlerini oluşturmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki bunlar her 
zaman faaliyet alanlarının en yetenekli kişileri olmayabilir. Bulundukları yere tesadüf eseri 
gelebilecekleri gibi, toplum yanlış tercihler sonucunda da bunlara seçkinlik payesini 
kazandırmış olabilir (Schumpeter, 1977: 221). Diğer taraftan Pareto’nun seçkinlerin tespitinde 
kullanmış olduğu indisler önemli oranda sübjektiflik taşımaktadır. Her şeyden önce “en iyi” 
olma hususuna yönelik bir genel geçer kriterin olmaması önemli bir sorundur. Diğer taraftan 
moral anlamda da “en iyi”, “en başarılı” olguları önemli değişiklikler arz etmektedir. Bundan 
dolayıdır ki seçkinlerin tespitinde indislerin kullanımı önemli sorunları beraberinde 
getirmektedir. Hatta seçkin kuramlarının başlangıçta almış olduğu tepkinin altında yatan 
sebep de önemli oranda bu indislerdir.  

Đktidar seçkini kavramı, siyasal sistemi elinde bulunduran, kararları alan ya da alınan kararları 
etkileyen bireyler olarak geniş kapsamlı bir tanımla açıklanmaya çalışıldığında; bu sınıfın 
içerisine, toplumsal yapının özelliklerine ve toplumda hâkim olan kültürün örüntülerine göre 
yukarıda sayılan grupların dışında birçok farklı aktör de dâhil olabilmektedir. Hele ki bilgi 
çağı olarak ifade edilen günümüz şartlarında, siyasal sistemde alınan kararlar üzerinde ne 
kadar çok sayıda aktörün etkisi olduğu ve bu grubun ne kadar geniş bir alanı kapsadığı 
malumdur. Tüm bu nedenlerden dolayı olsa gerek, seçkin kuramcıları da kimlerin bu sınıfa 
dâhil edileceği ve kimlerin seçkin sayılacağı hususunda ortak bir fikre sahip değildirler. Bir 
takım kuramcılar seçkinleri dar anlamıyla ele alarak sadece idare mekanizmasında aktif rol 
alanları siyasal seçkin olarak görürken (Mills, Pareto, Mosca, Michels) diğer birtakım 
kuramcılar ise siyasal seçkinleri geniş çerçevede yorumlayarak, siyasal sistemi etkileyen 
herkesi, idarenin içinde olsun ya da olmasın, siyasal seçkin olarak tanımlarlar (Schumpeter, 
Aron, Giddens, Gramsci). Bu çalışmada geniş bakış açısı benimsenmekle birlikte, çalışmanın 
konusu gereği seçkin grupları derinlemesine değil yüzeysel olarak tanımlanacaktır. 

Tüm bu veriler ışığında, bu çalışmada iktidar seçkinleri; siyasal seçkinler, militarist seçkinler, 
ekonomik seçkinler, medya seçkinleri, aydınlar ve devlet seçkinleri olarak altı farklı grupta 
incelenecektir.  

2.2.1. Siyasal Seçkinler 

Đktidar seçkinleri arasında teorik olarak en çok göz önünde bulunan siyasal seçkinler, siyasal 
sistemi fiili olarak elinde bulunduranları ifade etmektedir. Teorik olarak siyasal kararları alan, 
yönetme eylemini yerine getiren siyasal seçkinler aynı zamanda tespiti en kolay seçkin 
grubunun da teşkil etmektedir. Yönetim sistemlerine göre değişmekle beraber, karar alma 
mekanizmalarının tepe noktalarını işgal eden, devlet başkanı, hükümet başkanı, kabine ve 
parlamento üyeleri vs. kişiler ve gruplar siyasal seçkinler olarak kabul edilmektedir. 
Demokratik sistemlerde sayıca daha geniş bir kitleyi ifade eden siyasal seçkinler otoriter 
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sitemlerde her ne kadar daha sınırlı bir grupmuş gibi görünse de lider ve çevresindekileri 
kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

Diğer taraftan siyasal seçkin denilince akla sadece iktidarı elinde bulunduranlar gelmemelidir. 
Siyasal iktidara sahip olmamakla beraber siyasal kimliği olan iktidar dışı kişiler de siyasal 
seçkin olarak kabul edilmektedir. Parti liderleri bunun en önemli örneklerinden birisidir. 
Michells’e göre; kitle partilerinin yönetiminin profesyonellik ve yüksek uzmanlık istemesi 
nedeniyle, artık bir meslek haline gelmesi parti liderlerinin uzun süre görevde kalmalarına 
neden olmaktadır. Uzun süre aynı görevde kalan parti liderleri ise gerek iktidarı bizzat 
kullanması ve gerekse muhalefette kaldığı dönemlerde, alınan karaları etkilemesi nedeniyle 
birer siyasal seçkin durumuna gelmişlerdir (Arslan, 2010: 96). Yine bunların yanında bazı 
toplumlarda iktidardan uzaklaşmış bir takım eski yöneticiler de siyasal sistemi etkileme 
kapasitesi açısından siyasal seçkin olarak kabul görmektedir. Örneğin Türkiye’de siyasetten 
uzaklaşmış gibi görünen bazı eski aktörler hala birer siyasal seçkin refleksi ve etkisiyle 
hareket edebilmektedirler.  

Daha önce de değinildiği üzere her ne kadar siyasal sistem siyasal idareciler tarafından 
kontrol ediliyor gibi görülse de aslında karar alma ve yönetim sürecinde birçok farklı aktör rol 
oynamaktadır. En otoriter yönetimlerde dahi idareciler kararlarını alırken birçok farklı özneyi 
dikkate almak zorundadırlar. Bu hem otoritenin meşruiyeti için hem de sitemin 
karmaşıklığının bir gereğidir. Bu çerçevede iktidar seçkinleri içerisinde siyasal seçkinler 
dışında birçok farklı seçkin grubu gözlenmektedir. 

2.2.2. Militarist Seçkinler 

Mosca’ya göre siyasal erk her zaman yönetim mekanizmasının en tepesinde temerküz 
etmeyebilir. Siyasal sistemin tepesini işgal eden sözde yöneticilerin arkasında görünmeyen bir 
iktidar kullanıcısı bulunabilir (Arslan, 2010: 77). Đşte bu görünmeyen iktidar kullanıcılarından 
ilki militarist seçkinlerdir (Mills, 1974: 11; Bottomore, 1993; Aron, 1973; Arslan, 2010; 
Arslan, 2007b). Militarist seçkinler, siyasal sistemdeki askerleri ya da asker kökenli kişileri5 
tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Militarist seçkinler diğer seçkin tiplerinden farklı 
olarak toplumsal kökenlerin ve yetiştirilme koşullarının belirleyici olmadığı bir kitledir. 
Çünkü askerlik çok küçük yaşlarda başlayan bir eğitim ve kariyer esasına göre yükselinen bir 
meslektir. Bu meslekte, üst düzey komutan olarak uzun süre yer alan kişiler seçkin sınıfına 
yükselir (Mills, 1974: 265). Kuruluş sürecinde bir savaş tecrübesi yaşayan devletlerde ise üst 
düzey komutanlar, meslekteki kariyerlerine bakılmaksızın, kurucu seçkinler olarak iktidar 
seçkinleri arasında yer alırlar.  

Militarist seçkinler, demokrasinin kurumsallaş(a)madığı ülkelerde siyasal iktidarın ortağı, 
çoğu zaman da bizzat sahibi konumundadır (Huntington, 2004: 114). Bu tarz toplumlarda 
sivil siyasal seçkinlerin, sistemin içine düştüğü kriz durumlarından çıkış için bir yöntem 
geliştirememeleri ya da sivil seçkinlerin askeri seçkinlerle menfaat çatışmasına düşmeleri 
durumunda, demokrasi kültürünün eksikliği ve toplumun sivil seçkinlere destek konusunda 

                                                 
5 Burada asker kökenli kişilerden kasıt, mesleki kariyer olarak askeri hizmetlerde bulunmuş olmakla beraber, 
askerlere hâkim olan ideolojik ve değerler bağlamında hareket eden, askeri yapının sahip olduğu siyasal 
reflekslerle hareket eden kişilerdir. Bu kapsamda özellikle Türk siyasal hayatında oldukça önemli bir yer işgal 
eden asker emeklisi ya da ordudan müstafi siyasetçilerin ortaya koydukları seçkin refleksleri kayda değer 
örnekler oluşturmaktadır. 
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göstermiş olduğu isteksizlik ya da güçsüzlük, askeri seçkinlerin sistemin en dinamik faktörü 
olmalarını beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan militarist seçkinlerin varlığı sadece 
kurumsallaşmamış demokrasi modelleri için geçerli olan bir durum değildir. Amerika gibi 
modern demokrasinin en önemli temsilcisi olduğu iddiasındaki ülkelerde dahi militarist 
seçkinler siyasal sistemin aktif birer parçasıdırlar (Mills, 1974; Tocqueville, 1994). 

Bu kapsamda militarist seçkinler hususunda öne çıkan en önemli özellik, seçkin dolaşımı 
sürecindeki davranışlarıdır. Siyasal sistemde militarist seçkinlerin kurucu unsur olduğu 
durumlarda, iktidar seçkinlerinin en muhafazakârı da militaristler olmaktadır. Askerlik 
mesleğinin onlara yüklemiş olduğu koruyuculuk misyonunu gene teşmil ederek, yerleşik 
seçkinlere karşı girişilen karşıt seçkin hareketlerini potansiyel tehdit olarak görerek bir takım 
yöntemlerle bu karşıt seçkin hareketlerini bertaraf etme yönünde güçlü bir refleks ortaya 
koymaktadırlar. Özellikle demokrasinin kurumsallaşma sorunu yaşadığı ülkelerde gözlenen 
askeri darbelerin önemli bir kısmının altında bu tarz bir koruyucu/muhafazakâr refleks 
yatmaktadır. Türkiye açısından 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde askerlerin göstermiş 
olduğu tepki de seçkin dolaşımına karşı yerleşik seçkinlerin göstermiş olduğu bir refleks 
olarak okunabilir. 

2.2.3. Ekonomik Seçkinler 

Ekonomik seçkinleri; bir ülke ekonomisinde söz sahibi, o ülke üretim araçları ve milli geliri 
üzerinde önemli oranda pay sahibi ve etkili olan kişiler olarak tanımlamak mümkündür. 
Ekonomik seçkinler, her ne kadar birçok düşünür tarafından iktidar seçkinleri arasındaki en 
güçlü aktör olarak tanımlansa da, hukuk devleti ve demokrasi açısından sistemin asıl sahibi 
olmasa da iktidar seçkinlerinden birisi olarak kabul etmek gerekmektedir.   

Marksist bakış açısıyla ele alacak olursak; artı değerden en fazla payı alan, üretim 
mekanizmalarının sahibi konumunda olan ekonomik seçkinler, Giddens’ın tanımıyla (1999: 
154) kontrol vasıtasını kullanan, siyasal gücü elinde bulundurmamakla beraber karar almayı 
fiilen etkileyen ve karar alma konumunda olanların onların desteğine ihtiyaç duyduğu bir 
seçkin grubudur. Liberal demokrasilerde devletin ekonomik hayatın aktif bir aktörü olma 
işlevini terk etmesiyle beraber ortaya çıkan ekonomik seçkinler, ellerinde bulundurdukları 
iktisadi güç ile siyasal iktidarın bir ortağı sıfatını kazanmışlardır6. Aslında ekonomik seçkinler 
siyasetin içinde olmamakla beraber, yöneticilerin onların desteğine duydukları ihtiyaçtan güç 
alarak siyasal sistemi ve alınan kararları büyük oranda etkileyebilmektedirler. Özellikle 
modern dönemlerde iktidarın başarısının ekonomik istikrar ile ölçüldüğü göz önünde 
bulundurulursa, ekonomik seçkinlerin önemi daha iyi anlaşılacaktır.  

Aslında iktidar seçkinlerinin sermayeye olan tahakkümü hususunda Bourdieu’nun sermaye 
tasnifi (Öğütle ve Çeğin, 2010: 120-121) oldukça açıklayıcı bir çerçeve sunmaktadır. 
Ekonomik seçkinliğin belirleyicisi olarak ileri sürdüğümüz sermaye dört farklı tipte karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki üretim araçlarına ya da üretim sonucu ortaya çıkan artı değere 
sahipliği ifade eden iktisadi sermayedir. Đkincisi sahip olanların diğerlerinden üstün 
görüldüğü, sembolik ve kültürel değerleri kapsayan ve eğitim yoluyla edinilebilen kültürel 

                                                 
6  Ekonomik seçkinler liberal demokrasilerden önce de varlıklarını göstermekle beraber, aristokrasi ve 
monarşinin hâkim olduğu bu dönemlerde, siyasal seçkinlerden bağımsız ya da ayrı bir ekonomik seçkin 
tasavvuru oldukça zordur. Mezkur dönemlerde, ekonomik seçkinlerin belirleyicisi olan maddiyata hâkim olma 
imkanı ve hakkı yalnız siyasal seçkinlerin ve onların rızasını alabilmiş azınlıkların elindeydi. 
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sermayedir. Sosyal sermaye olarak adlandırılan üçüncü tip zenginlik ise özünde kanaat 
önderliği ya da kitleleri harekete geçirebilme gücünü temsil etmektedir. Son sermaye tipi ise 
sembolik sermaye olarak adlandırılmakta ve diğer üç sermaye tipine sahip olmayı ve 
bunlardan hareketle meşruiyeti temsil etmektedir. Đşte bu sermayelerin her biri ayrı ayrı 
sahibine seçkinlik vasfını kazandırmakla beraber, iktisadi sermaye diğer tümünü elde 
bulundurmayı sağlayan bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. 

2.2.4. Medya Seçkinleri 

Ekonomik seçkinlerin yanında, özellikle teknolojik gelişmeler ve modernleşmenin etkisiyle 
ortaya çıkan bir diğer seçkin grubu ise medya seçkinleridir. Gelişen iletişim teknolojileri ve 
medyanın toplum ve toplumsal hareketler üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte medya 
seçkinleri de siyasal seçkinlerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Klasik seçkin 
kuramlarında dahi medya seçkinleri siyasal seçkinlerin bir parçası olarak kabul edilmekte ve 
kitleleri yönlendirme anlamında önemli roller yüklenmektedir (Arslan, 2007b: 74). 
Modernleşme ile birlikte değişen sosyo-politik şartlar, artık soy-sop, aristokratik geçmiş, aile 
kökenleri gibi kavramları seçkinlik için tek başına belirleyici olmaktan çıkarmış, bunların 
yerine seçkinliğin kriteri olarak ün, şöhret, görünürlük gibi görsel medyanın insanlara 
sağladığı imkânları koyarak medya seçkinlerinin siyasal sistemdeki işlevlerini arttırmıştır 
(Mills, 1974: 101). Diğer taraftan haber ve bilgi edinme kaynaklarının medya seçkinlerinin 
elinde toplanıyor olması, onlara hem kitleleri hem de siyasal otoriteleri yönlendirme gücünü 
ve yeteneğini vermektedir. Hatta Mills’e göre; haber ve bilgi edinme kaynakları, iktidar ve 
güç olanaklarının gitgide daha az sayıda insanın elinde toplanmasına neden olmaktadır. 
Bunlar diğerlerinin elinde olmayan iktisadi olanaklara sahip olan, iktisaden diğerlerine ekmek 
sağlayan ve geçmiş seçkinlere nazaran tek bir sosyal ağ içine hapsedilmekten ziyade çok 
sayıda sosyal örüntü içinde rol sahibi olan seçkinlerdir (Mills, 1974:7). Bundan dolayıdır ki, 
iktidarlar öncelikli olarak medyayı arkalarına almaya, başaramamaları durumunda ise kendi 
medya gruplarını oluşturmaya çalışırlar. Böylelikle hem bir propaganda aracı, hem 
görünürlük aracı hem de meşruiyet aracı elde etmiş olurlar. 

Fakat günümüzde internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yaygınlaşan 
sosyal medya kullanımı, geleneksel medya araçlarının sahiplerinin seçkin grupları arasındaki 
önemini görece ciddi anlamda azaltmaktadır. Bugün artık klasik medya araçlarının 
yapamadığını, sosyal medya aracılığıyla sıradan bir birey kolaylıkla yapabilmektedir. Sosyal 
medya üzerinden sıradan bir kullanıcı tarafından ortaya konulan bir mesaj ya da propaganda 
kısa sürede oldukça büyük kitlelere ulaşabilmekte, mesajların ömrü ve ulaşabildiği kitleler 
çok daha fazla artış gösterebilmektedir (Köseoğlu, 2013: 112). Tüm bu hızlı değişime rağmen 
şu da unutulmamalıdır ki; teknolojilerinin insana biçtiği aktif rol göz önünde 
bulundurulduğunda, bireyi daha pasif bir konumda tutan ve günlük hayatın çok önemli bir 
dilimini tahakkümü altında bulunduran klasik medyanın etkisi daha uzun süre devam 
edeceğinden, medya seçkinlerinin de siyasal sistem içerisindeki rolü devam edecek gibi 
gözükmektedir. 

2.2.5. Aydınlar 

Yine seçkin kuramlarında önemli bir yer işgal eden bir diğer seçkin grubu ise aydınlar yada 
entelektüeller olarak tanımlanan kitlelerdir. Kendilerinin bir seçkin grubu olarak görülmesinin 
temelinde, bilgiye sahiplikleri olan bu grubun iktidar üzerindeki etkileri ve birer kanaat önderi 
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olarak kitleler üzerindeki etkileri yatmaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı, siyasal 
kararların alınmasında ne derece önemli bir etkiye sahip oldukları daha anlaşılır olacaktır. 
Aslında seçkin felsefesinin temelinde de bu bilgi birikimi yatmaktadır. “Bilge Kral” a 
yönetme yetkisini veren, “Rahibin” otoritesini meşru kılan, bunların diğerlerine nazaran 
bilgiye olan tahakkümleridir. Tüm bu otorite tiplerinde hâkim olan temel inanış seçkinlerin 
kitleden farklı olarak üstün bir kavrayış ve bilgi seviyesine sahip olduğudur (Russell, 1994: 
44). Her dönemde bir seçkin grubu olarak varlığını gösteren bu grup, belirli tarih kesitlerinde 
diğer seçkinlerin gölgesinde kalmıştır. Bu gerçeğin altında yatan en önemli sebep, toplumda 
başarının ölçütü olarak görülen kriterlerin değişim göstermesidir.  

Dominant/anahtar seçkinlerin ekonomik seçkinler olduğu sanayi toplumunun aksine, sanayi 
sonrası toplumda bilgi paranın yerini almaya başladığı için artık bilim adamları yada aydınlar 
yavaş yavaş anahtar seçkin durumuna yükselmeye başlamışlardır (Arslan, 2007a: 75; 
Giddens, 1999). Comte’a göre; modern dönemde askeri yeteneğin ve aristokrasinin yerini 
bilim aldığı için “ bilimsel aristokratlar” modern dönemin siyasal seçkinleridir (Arslan, 2010: 
91). Özellikle, bilginin sanayi sonrası toplumda kazandığı önem, bilim adamlarını iktidar 
seçkinleri içerisinde önemli bir yere taşımış, bunun yanı sıra seçkin olmanın belirleyicisi 
olarak yeni bir kriteri daha ortay çıkarmıştır. Bilgi yada eğitim seviyesi olarak karşımıza çıkan 
bu yeni kriter, seçkin dönüşüm kuramları için de yeni bir açılım getirmiştir. Sanayi sonrası 
toplumlarda herkese açık olan eğitim, seçkin dönüşümü açısından önemli bir rol edinmiştir. 

 Diğer taraftan günümüz dünyasında gelişen teknolojik imkanlar nedeniyle bilginin herkes 
tarafından öğrenilebilir olması, kimilerince aydınların birer iktidar seçkini olmalarının önüne 
geçmektedir. Russell (1994: 44-45);  

“... bilginlere gösterilmesi gereken davranış hiçbir zaman gerçek bilginlere 
gösterilmemiş, sözüm ona büyülü güçlere sahip olanlara gösterilmiştir. 
Bilim insanlara doğanın gerçek yüzünü az çok tanıtmakla büyüye inanışı ..... 
ortadan kaldırmıştır. Böylece durum şu sonuca varmıştır bugün: Fen 
adamları, zamanımızı daha önceki çağlardan ayıran niteliklerin temel 
nedenleri oldukları ve keşifleri, icatları yoluyla olayların gidişini son derece 
etkiledikleri halde, birey olarak, hikmetlerinden ötürü, Hindistan’daki 
çıplak bir fakirin ya da Malezya’daki bir büyücünün sahip olabileceği kadar 
büyük ün sahibi değillerdir. Kendilerine duyulan saygının yine kendi 
çalışmalarından ötürü azaldığını gören allameler, ..... fildişi kulelerine 
kapanırlar.” 

diyerek, aslında gelişen teknoloji ve modernleşmenin pre-modern dönemin birer seçkini olan 
aydınların/entelektüellerin bu rollerini ellerinden aldığını öne sürmektedirler. Fakat şu da 
bilinen bir gerçektir ki her ne şekilde tesis edilmiş olursa olsun her türlü iktidarın ihtiyaç 
duyduğu meşruiyetin sağlanmasında hala aydınların/entelektüellerin işlevi devam etmektedir 
(Duverger, 2002: 125-127). Đşte bu işlev bu kitlelerin dolaylı da olsa iktidar üzerinde bir 
etkilerinin olmasını ve birer iktidar seçkini olarak kabul edilmelerini sağlamaktadır. 

Klasik seçkin kuramcılarının siyasal seçkin çeşitleri olarak sıraladığı bu seçkin gruplarının 
dışında bu çalışma kapsamında ortaya konulan ve Tonnies’in toplumsal kategorizasyonunda 
doğu tipi toplumları temsil eden cemaatçi toplum tiplerinde gözlenen bir diğer seçkin grubu 
daha vardır ki, bunlar dini seçkinlerdir. Her ne kadar seçkin kuramcılarının ekseriyeti 
tarafından, dini seçkinler modern öncesi, politik üstünlüğün aristokratik ilkeler ya da doğal 
hak ilkeleriyle meşrulaştırıldığı döneme ait kalıntılar (Giddens, 1999: 235) olarak kabul görse 
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de, Türkiye gibi ülkelerde halen etkisi ve etkinliği gözlenen seçkinlerdir. Dini seçkinlerin 
varlığını koruduğu siyasal sistemler daha çok dinin toplumsal yapı üzerindeki etkisinin 
hissedildiği, sekülarize olamamış, toplum tipleridir. Mosca’ya göre dinin önemli rol oynadığı 
toplumlarda ruhban sınıf dolaylı olarak iktidar sürecini etkilemektedir. Hatta bu dini seçkinler 
bazen doğrudan iktidarın sahibi konumunda da olabilmektedir. Din kurallarında değişimin 
çok yavaş olması bu tür toplumlarda seçkin dönüşümünün de oldukça yavaş olmasına neden 
olmaktadır (Arslan, 2010: 85). Dini seçkinlerin doğrudan iktidarı elinde bulundurmadığı 
durumlarda ise; yerleşik seçkinler dini seçkinleri yanlarında tutarak, bir nevi meşruiyet 
sağlama yolunu da seçebilmektedirler.  

Konuya Türkiye açısından bakacak olursak; tarikatlar ve cemaatler olarak kurumsallaşan dini 
oluşumlar, oluşuma liderlik eden şahsın kendinden menkul otoritesi etrafında, sağlam bir itaat 
ilişkisi çerçevesinde örgütlenmektedirler. Örgütün temelini oluşturan itaat unsuru ise lidere 
siyasal seçkinler üzerinde önemli bir güç sağlamaktadır. Özellikle demokratik sistemlerde, 
arkasına bu denli büyük bir muti kitleyi alan cemaat ya da tarikat liderinin siyasal iktidarlar 
üzerindeki etkisi tartışılmaz olacaktır. Bu güç ise tarikatın veya cemaatin liderini bir iktidar 
seçkini olarak siyasal sistemin bir parçası haline sokmaktadır. Osmanlı’dan beri Türk siyasal 
hayatında cemaat ve tarikatların siyasal sistem üzerinde doğrudan ya da dolaylı önemli 
etkileri olmaktadır (Đnalcık, 1999: 48). Bu çerçevede Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 
muhafazakâr seçkinlerin yükselişinde dini seçkinlerin oldukça önemli bir işlevi olmuştur. Bu 
işlev hem meşruiyet sağlama hem de toplumsal destek olarak tezahür etmiştir. Fakat bazı 
dönemlerde ise dini seçkinler yerleşik seçkinler ile girdikleri ilişkilerle onların muhafazakâr 
kitleler nazarında meşruiyetini sağladıkları ve kitleler ile aralarında köprü işlevini yerine 
getirdikleri görülmüştür. 

Yukarıda zikredildiği üzere seçkin çeşitleri arasında iktidarı doğrudan kullanan en önemli 
seçkin çeşidi siyasal seçkinlerdir. Fakat nasıl ki seçkinler kendi aralarında iktidara olan 
etkileri ve faaliyet alanları anlamında çeşitlilik gösteriyorsa, siyasal seçkinler de kuramsal 
olarak iktidara gelme anlamında iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, demokratik 
sistemler için, seçim yoluyla iktidarı elde eden siyasi idareciler ki bunların değişimi 
demokratik sistemlerde oldukça kolaydır. Đkinci grubu ise seçimle değil, seçilmişlerin ataması 
ya da bürokrasi mekanizması içerisindeki görev süresine bağlı olarak belirli kademeleri elde 
etmiş olan bürokratlar bir diğer değişle devlet seçkinleridir.  

Devlet seçkini kavramı başlangıçta siyasal sistemde yer alan bürokratlar da dâhil olmak üzere 
bütün aktörleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdı. Literatüre Schumpeter’in soktuğu 
kavram sıklıkla yönetici seçkinler olarak da kullanılmaktaydı (Arslan, 2007b: 40). Fakat 
zamanla devlet seçkini kavramı, devlet yöneticiliğinde kariyer esasına göre yer alan 
bürokratları ifade etmek için kullanılır hale gelmiştir. Devlet seçkinleri; imparatorluklar 
döneminde siyasal sistem içerisinde oldukça aktif bir rol ifa ederlerken, ulus devletlerin 
kuruluşu ve liberal demokrasilerin yaygınlaşmasıyla birlikte görece etkinlikleri azalmıştır. 
Fakat her ne kadar demokrasiler seçkinlerin yönetimi olmasa da, vatandaşların kendi 
yöneticilerini kendilerinin seçtiği eşitlikçi yönetimler olsa da, demokratik sistemlerde de 
bürokratik seçkinlere rastlanılmaktadır. Bu bürokratik seçkinler geniş karar verme yetkileriyle 
hala sistemi etkileyebilecek güçtedir (Dahl, 2001: 118). Hatta kimi zaman bürokrasinin 
tahakkümü olarak ifade edilen durumlar ortaya çıkmakta, kendilerini sistemin asıl sahibi 
olarak gören bürokratlar, bu refleksleriyle seçilmiş idarecileri görev yapamaz ya da karar 
alamaz hale getirebilmektedirler.  
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Bürokratik seçkinlerin siyasal sistem içerisindeki rolü ve ağırlığı, toplumsal yapı, siyasi tarih, 
siyasal kültür ve ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi birçok faktör tarafından belirlenmektedir. 
Köklü demokratik geleneğe sahip batılı modern demokratik sistemlerde bürokratik seçkinler 
siyasal sistem üzerindeki etki ve kontrol yetkilerini diğer iktidar seçkinlerle paylaşmak 
durumundayken, siyasal bağımsızlığını yeni kazanmış sömürge bakiyesi ülkeler ve azgelişmiş 
ülkelerde çağdaşlaşmak ve ekonomik gelişmeyi, dolayısıyla devletin ayakta durabilmesini 
sağlamak hususunda önemli bir rolü üstlenen bürokratlar siyasal sistemde siyasal seçkinleri 
bile geride bırakacak bir etkiye sahiptirler (Kışlalı, 2002: 337-338). Yine benzer şekilde 
Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi devletler de imparatorluktan miras alınan bürokrasi ve 
devlet geleneği, devlet seçkinlerinin siyasal sistem içerisinde önemli bir fonksiyon 
görmelerine ve dolayısıyla iktidar seçkinleri arasında önemli bir yer edinmelerine neden 
olmaktadır. 

Yukarıda zikredilen seçkin çeşitleri her ne kadar kuramsal anlamda farklı başlıklar halinde 
zikrediliyor olsa da; siyasal sistemdeki siyasi, ekonomik, militarist, medya ve din seçkinleri 
arasında ciddi bir karşılıklı menfaat ve çıkar ilişkisi üzerinde inşa edilmiş oydaşım 
bulunmaktadır. Siyasal sistemi elinde bulunduran siyasi idareciler ve diğer seçkin grupları 
birbirleriyle giriştikleri ili şkilerde sürekli bir fayda-maliyet analizi yaparak kendi 
menfaatlerini maksimize etmeye çalışırlar. Mezkur seçkin grupları arasında her hangi bir 
uyuşmazlık ya da anlaşmazlık çıkması ve çözüme ulaştırılamaması durumunda sistem önemli 
krizlere girerek, yeni bir siyasi seçkin grubu oluşturur. Bunun yanında eğer güçlü bir siyasi 
idareci kitlesi mevcut ise bu idareciler kendileriyle çatışan diğer seçkinlerin yerine yeni seçkin 
gruplarının oluşması için çaba da gösterebilir. Bu durumda değişen idareciler değil diğer 
seçkinler olur. Fakat şunu belirtmekte fayda var ki; ikinci ihtimalin tezahürü oldukça güç bir 
durumdur. Şimdi tüm bu anlatılanlar çerçevesinde çalışmanın temel konusu olan alternatif 
seçkin tasnifine gelinecek olursa, belirtmekte fayda var ki, bu tasnif henüz kurumsallaşmasını 
sağlayamamış demokrasiler için geçerli bir tasnif niteliğindedir. 

3. SEÇKĐN TÜRLER Đ ĐÇĐN FARKLI B ĐR TASNĐF VE KAVRAMLA ŞTIRMA 

Sosyolojik bir bakış açısıyla egemen sınıf olarak tanımlanabilecek sınıf, kendi içinde iki 
gruba ayrılır; birinci grup varlığını sosyo-ekonomik sisteme ve birtakım hukuki güvencelere 
borçlu olan kalıcı gruptur. Üretim tarzına ve mülkiyet ilişkilerine bağlı olan bu grup, yapısal 
ve organik bir varlığa sahiptir. Aynı zamanda bu grup toplumsal üretim sürecini 
yönlendirecek ve etkileyecek bir güce sahiptir. Bu grubun kazanımları ve birikimleri 
genellikle kuşaktan kuşağa aktarılabilir niteliktedir. Đkinci grup olan değişkenler ise siyasal 
seçkinler olarak ifade edilebilecek ve varlığını daha çok siyasal sistemin yapısını ve iktidarın 
el değiştirme yöntemlerini belirleyen hukuki yapıya borçlu olan gruplardır (Ergil, 1986: 124). 
Bu çalışma kapsamında yapılacak seçkin tasnifinde de kullanılacak temel kriter bu sosyolojik 
ayrımdır. Bu kapsamda seçkinler siyasal idarecileri betimleyen türel seçkinler ile bunların 
dışında kalan seçkinlerin büyük bir kısmını kapsayan statü seçkinleri olarak ayrılacaktır.  

3.1. Türel Seçkinler 

Her şeyden önce siyasi idarecileri tanımlamak için kullanılan bu kavram, onların varlıklarını 
siyasal sistemi belirleyen hukuk kurallarına borçlu olmalarından kaynaklanmaktadır. Daha 
çok demokratik sistemlerde rastlanan bu seçkin grup; varlığını hukuki/anayasal düzenden 
almaktadırlar. Aristokratik ya da oligarşik sistemlerde olduğu gibi hayat kaydı şartıyla 
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iktidarda yer almaz ve meşruiyetleri bulundukları konuma elde etme yollarını belirleyen 
hukuk kurallarına uygunluklarıyla ölçülmektedir. Türel seçkinlerin bekası meşruiyetlerine 
bağlıdır. Meşruiyetleri ortadan kalktığında, toplumsal değer ve normlarla çelişmeye 
başladıklarında artık onlar için iktidarın sürdürülmesi, demokratik yöntemler çerçevesinde 
mümkün değildir (Duverger, 2002: 138). Bundan dolayıdır ki türel seçkinler meşruiyetlerini 
ya da halkın teveccühünü yitirdiklerinde, yasal yollarla7, yerlerini yeni bir seçkin gruba terk 
etmektedirler. Fakat Michells’in kuramı çerçevesinde bakılacak olursa; iktidarı bir başka 
seçkin gruba devreden türel seçkin, eğer parti liderliğini sürdürüyorsa, bu durumda bir statü 
seçkin konumuna geçerek aslında seçkinliğini yitirmemiş, sadece işlerlik kaybetmiş oluyor. 
Aynı şekilde bir statü seçkin olarak kabul edilebilecek olan parti lideri de seçimi kazanarak 
türel seçkin konumuna geçme imkânına da sahip olmaktadır. 

Genel olarak türel elitlere bakıldığında göze çarpan ilk özellikleri edindikleri seçkinlik 
misyonunun kuşaklar arası aktarımının bir kural olmadığıdır. Aile geçmişinde bir türel 
seçkinin varlığı önemli olmakla beraber, türel seçkin olmak için çok önemli bir kriter değildir. 
Bu özellik türel seçkinlerin en üst noktasını işgal eden liderler için düşünüldüğünde ise 
oldukça istisnai bir durum olarak görülmektedir. Zaten türel seçkinlerin demokrasi dışı 
yönetim tiplerinde rastlanılmayan bir olgu olmasının en temel nedeni de budur.  

Bir seçkin grubun varlığını meşruiyet olmadan sürdürmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 
türel seçkinlerin meşruiyet kriterlerine bakacak olursak, bu anlamda iki ölçüt ile 
karşılaşılmaktadır. Türel seçkinlerin meşruiyetlerinin ilk ölçütü, kitlelerin desteği ya da 
onayıdır. Aslında bu ölçüt, türel elitlerin neden demokrasilerde yer aldığının da bir anlamada 
açıklaması mahiyetindedir. Kitle desteği ve onayı türel elitlerin bu statülerini 
sürdürebilmelerinin en önemli şartını oluşturmaktadır. Kitle desteğinin yanında ikinci önemli 
kriter ise hukuksallıktır. Türel seçkinler gerek bu statüyü elde ederken ve gerekse bu statü 
kapsamında yapacakları tüm eylem ve işlemlerde hukuk kurallarına riayet etmekle 
mükelleftirler. Hukuk dışılık onların bu özelliğini ortan kaldırıp birer statü seçkini haline 
dönüştürebilmektedir. Zira türel seçkinler ancak anayasal demokrasilerde tam olarak 
özelliklerini ortaya koyabilir ve işlev görebilirler. 

Seçkin kuramlarının en önemli unsuru olan seçkin dönüşüm olgusu, türel seçkinler göz 
önünde bulundurulduğunda, diğer seçkin türlerinin hiçbirinde olmadığı kadar hızlı 
yaşanmaktadır. Her şeyden önce türel seçkinler yapısı gereği belirli periyotlarda, karşıt 
seçkinlerle bir eliminasyon sürecine girmektedirler. Kendi seçkinliği döneminde kitleleri 
yeteri kadar tatmin edememiş bir türel seçkin grubunun iktidarını sürdürmesi ve bu periyodik 
eliminasyon mekanizmasından başarıyla çıkması mümkün gözükmemektedir. Tam da bu 
noktada türel seçkinlerin kimler olduğu hususuna bakılacak olursa; onların seçimlerle iş 
başına gelen politikacılar ve aynı zamanda iktidara gelememiş dahi olsa iktidarı etkileme 
kapasitesine sahip diğer siyasi parti temsilcileri türel seçkinler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 
çerçevede türel seçkinler için seçkin dönüşümü iktidarı kaybedip muhalefet olmak değil, 
siyasi arenadan çekilerek yerlerini yeni aktörlere bırakmaktır. Bu kimi zaman siyasi partilerin 
içerisindeki kişilerin değişimi olarak tezahür ettiği gibi, bazen de bir siyasi partinin tümüyle 
siyaset arenasından çekilmesi şeklinde de gözlenebilmektedir. 

                                                 
7 Anayasal demokrasilerde, önceden anayasada belirlenmiş seçim döneminin gelmesiyle veya karşıt seçkinlerin 
ya da meşruiyet baskısının yarattığı baskıdan mütevellit bizzat türel seçkinlerin kararıyla yapılan erken seçim, 
türel seçkinlerin deveranının temel mekanizmasıdır. 
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Tüm bu veriler ışığında tekrar belirtilmelidir ki; türel seçkinler demokratik sistemlerde 
gözlenebilen bir seçkin grubudur. Bu çerçevede aslında türel seçkinlerin varlığı seçkin 
kuramlarıyla demokrasi arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin de bir dışa vurumu 
mahiyetindedir. Seçkin kuramcılarının üzerinde en çok durdukları konu, diğer taraftan da 
seçkin kuramlarının aldığı en önemli eleştiri, kuramın demokrasiyle olan 
bağdaştırılabilirli ğidir. Bu çerçevede demokrasiyle seçkinler arasındaki dilemmayı ortadan 
kaldıran Dahl’ın (2001) savunusundan mülhem ortaya konulan türel seçkinler demokratik 
sistemlerde seçimle göreve gelen ya da namzet olan seçkinleri ifade etmektedir. Bu çerçevede 
türel seçkinler, gösterdikleri özellikler nedeniyle demokrasi dışı yönetim tiplerinde 
karşılaşılabilecek bir seçkin formu değildir. Demokratik olmayan yönetimlerde, türel 
seçkinlerin yerini, etki alanını genişleten ve iktidarı da kendi özellikleriyle donatan statü 
seçkinler almaktadır.  

Daha çok demokratik sistemlerde gözlenen türel seçkinler özünde devrimci bir nitelik 
taşımaktadırlar. Zira onların iktidar yürüyüşü, yerleşik seçkinlerin kurmuş oldukları sistemin 
reformasyonu söylemi üzerine kuruludur. Türel seçkinleri yerleşik seçkinlerden ayıran da işte 
bu reformasyon vaadi ve arzusudur. Đktidara gelirken taşınan bu devrimci özellik, iktidarda 
kalma süresi uzadıkça kendiliğinden muhafazakârlığa evirilmeye başlar. Türel seçkinler, 
iktidarda kalma süreleri arttıkça, riske atılma özelliklerini zamanla kaybederek, iktidarlarının 
bekasını mevcut sistemin sürdürülebilirliğine bağlayarak muhafazakârlaşırlar. Hatta yeri 
gelince statü seçkinleriyle işbirliği içerisine girerek zor kullanmaktan da geri durmazlar. Bu 
noktada Pareto’nun teorisinin aksine şiddete eğilimli olan karşıt seçkinler değil, yerleşik 
seçkinler olurlar.  

Demokrasilerde siyasal sistemin asıl sahibi olan türel seçkinlerin, bu sistemi tek başına idare 
etmesi ve diğer aktörlerden bağımsız olarak idare gücünü kullanması olası değildir. Bu durum 
beraberinde türel eltilerin dışında farklı özelliklere haiz seçkin gruplarının oluşmasını 
getirmektedir. Đşte bu zaruriyet sonucunda karşımıza çıkan diğer seçkin grubu ise statü 
seçkinleridir.  

3.2. Statü Seçkinler 

Türel seçkinlere nazaran daha statik bir yapı arz eden statü seçkinlerinin en temel özelliği, 
seçkinlik vasfının kuşaktan kuşağa aktarılması ya da asgari bir ömür boyu 
sürdürülebilmesidir. Bu kavramlaştırmanın kullanılmasındaki temel saik ise statü seçkinlerin 
bu sıfatı işgal ettikleri statüden ötürü elde etmiş olmalarıdır. Statü seçkinlerine bu rolü 
yükleyen genellikle yaptıkları iş8 ya da aile bağlarından ötürü9 toplumda işgal ettikleri yerdir.  

Seçkinliğin tevarüsü aslında insani bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Seçkinlerin kendi 
yararlandıkları ayrıcalıklardan çocuklarını da yararlandırma eğilimi tüm toplumsal yapılarda 
gözlenen ve aynı zamanda psikolojik bir davranış örüntüsüdür. Bu durum daha çok ve şiddetli 
olarak iktisadi seçkinlerde gözlenmektedir. Dolayısıyla da eğer sistemde servet intikalini 

                                                 
8 Yaptıkları işten dolayı statü seçkini olarak kabul edilen kişiler, klasik seçkin tasnifindeki devlet seçkinleri 
olarak kabul edilen bürokratlar ve yargı mensuplarının yanı sıra iktisadi seçkinler ve aydınlar da bu gruba 
dâhildir. Yine bu kapsamda seçkin tasnifinde dini seçkinler olarak ifade ettiğimiz dini cemaat liderleri de bu işi 
profesyonel olarak yapmasalar da işgal edilen statüden dolayı bu gruba girmektedir. 
9 Bu gruba ise daha çok geleneksel dönemlerde rastlana ve bugün hala kalıntılarına rastladığımız seçkinler 
girmektedir. Özellikle ekonomik seçkinler arasında rastlanan bu tür seçkinler, kendi özelliklerinden ziyade 
mensubu bulundukları aileden tevarüs eden özelliklerden dolayı seçkinler arasında sayılmaktadır. 
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engelleyen bir kural yoksa bu davranış örüntüsü, seçkinlerin değişiminin iddia edildiği kadar 
kolay olmadığını ve sınıfların “kalımlığı”  gereğini ortaya koyar (Duverger, 2002: 165-171). 
Đktisadi seçkinler yanında bürokratlar da gerek eğitim kurumunun tüm imkânlarından 
faydalanmak suretiyle ve gerekse kendi nüfuzlarını kullanarak ikinci kuşakların birer seçkin 
olarak varlıklarını sürdürmesini sağlayabiliyor.  

Her ne kadar statü seçkinlerinin özellikleri bizlere aristokratik yapıları hatırlatsa da, aslında 
her dönemde bu tür seçkinler varlıklarını sürdürmüşlerdir. Modernleşme ile birlikte, modern 
öncesi sistemlerde önemli işlevleri olan aristokratların yerine benzer işlevleri görmekle 
beraber çok farklı özelliklerle arz-ı endam eden yeni seçkin türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar; 
aydınlar, ekonomik hayatın başat aktörleri ve üst düzey bürokratlardır (Türköne, 2012; 401). 
Mills’ e göre (Akt. Aydın, 2002: 59) iktidar seçkini olarak tanımlanan medya, asker ve 
ekonomi üçlüsü giderek salt siyasal seçkinlerin önüne geçmekte, gücünü halktan alan siyasal 
seçkinler özellikle son dönemlerde bu gücü isteyerek ya da istemeyerek bu iktidar 
seçkinleriyle ki bunlar ulusal oldukları kadar uluslararası nitelik de arz etmektedirler, 
paylaşmak zorunda kalmaktadırlar.  

Bu kavramlaştırmayla olmasa da işlevsel olarak benzer bir ayrım yapan Mosca, siyasal 
seçkinlerin genellikle toplumdan kopuk ve izole yaşadıklarını savunur. Siyasal seçkinler 
dışında fakat onlarla organik ve işlevsel ilişki içinde olan; kamu görevlileri, beyaz yakalılar, 
ekonomik güç odakları, bilim adamları ve aydınlar ise siyasal seçkinlerin toplumun geri kalan 
kısmıyla iletişimini sağlarlar. Bu da yönetici sınıf ile kitlelerin arasında bir köprü kurarak 
dolaylı yollardan demokrasiyi inşa eder (Bottomore, 1993: 5). Bu çalışmada statü seçkinleri 
olarak kavramlaştırılan bu kitlenin varlığı demokrasiler için de büyük önem arz etmektedir. 
Türel seçkinler üzerindeki sınırlı seçmen kontrolünü daim kılmak gibi önemli bir işlevi olan 
statü seçkinlerinin bağımsızlığı demokrasi için büyük önem taşımaktadır (Arslan, 2007a: 40). 
Zira modern demokrasilerde her ne kadar aktif katılım özendirilse de, seçmenler iktidarı 
yalnız seçimlerde denetleyebilmektedir. Oysa bağımsız ve işlevsel bir statü seçkini grubu 
türel seçkinler üzerinde süreklilik arz eden bir kontrol ile demokrasinin daha çok işlerlik 
kazanmasını sağlayacaktır. 

Genel olarak statü seçkinlerin, siyasal sistem içerisinde oldukça önemli işlevleri 
bulunmaktadır. Tüm bu işlevlerin demokrasi geleneği kurumsallaşmış toplumlarda tam olarak 
yerine getirilebileceğini de belirtmek gerekiyor. Statü seçkinlerin en temel işlevi türel 
seçkinleri demokratik teamüller çerçevesinde kontrol etmektir. Klasik demokrasi anlayışında, 
seçimle iş başına gelmiş türel seçkinlerin, seçim sonrası süreçlerde yine seçmenler tarafından 
kontrol edilmesi oldukça zordur. Đşte statü seçkinler, bu noktada Schumpeter’in de dediği 
gibi, siyasal iktidarı seçimle eline geçiren türel seçkinleri kontrol altında tutmaktadırlar 
(Arslan, 2007a: 79).  Fakat bazen bu kontrol maksadını aşıp, statü seçkinlerin kendilerini 
sistemin asıl sahipleri olarak görmesine ve dolayısıyla da demokrasinin anlamını yitirmesine 
neden olabilmektedir. Özellikle siyasal sistemlere karşı yapılan demokrasi dışı müdahalelerin 
altında yatan temel mantık da statü seçkinlerinin bu refleksleridir. Bu çıkışın altında yatan bir 
diğer neden ise seçkinler arası güç savaşıdır.  

Demokrasi de dâhil olmak üzere hemen her tür siyasal sistemde karşılaşılabilen statü 
seçkinleri, türel seçkinlerin aksine karakteristik olarak muhafazakârlardır. Zira onlar 
varlıklarını siyasal sistemin mevcut haliyle sürdürülmesine bağlamışlardır. Onlara bu statüyü 
veren siyasal sistemdeki mevcut görev ve kıymet dağılımıdır. Bundan dolayıdır ki, eğer 
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sistem değişime uğrarsa dağılımın da değişime uğrayacağı bilinci onları sistemin muhafızı 
haline getirmektedir.  

Türel seçkinlere nazaran çok daha uzun süredir bu statüyü işgal eden statü seçkinleri, 
kendilerini siyasal sistemin de sahibi konumunda görmektedirler. Bundan dolayı da sistemi, 
dolayısıyla da kendilerini, tehlikede gördükleri ya da hissettikleri anda harekete geçer ve yeri 
gelince zora dahi başvurabilirler. Yine yukarıda da zikredildiği gibi, Pareto’nun söylediğinin 
aksine karşıt seçkinlerdense uzun yıllardır statü seçkini olarak kalmış olanlar, daha fazla güç 
kullanma eğilimine sahiptirler. Bunun aslında birçok nedeni bulunmaktadır. Her şeyden önce 
modern toplumlarda zor aracı olarak ifade edilebilecek araçların hemen tamamı statü 
seçkinlerinin egemenliği altındadır. Özellikle askerlerin birer statü seçkini olması bu 
egemenliği pekiştirici bir unsurdur. Diğer taraftan herhangi bir seçkin mücadelesinde 
kaybedecek şeylerinin çok fazla olması statü seçkinlerini zor kullanmaya iten bir diğer önemli 
etmendir. Özellikle yakın dönem Türkiye siyasi hayatına baktığımızda yerleşik statü 
seçkinlerinin ne kadar sık ve çeşitli zor araçlarına başvurdukları görülmektedir. 

Tablo 1: Türel seçkinler ile statü seçkinlerinin karşılaştırması 

 TÜREL SEÇK ĐNLER STATÜ SEÇKĐNLERĐ 

Meşruiyet ölçütü Halk ve hukuk Đşgal edilen statü ve hukuk 

Nesiller arası intikal Yok Yoğun 

Değişim yönünden duruş Evrimci  Muhafazakar  

Seçkin dönüşüm hızı ve türü Hızlı ve iki aşamalı Yavaş ve kökten 

Sonuç olarak statü seçkinleri toplumsal yapı içerisindeki işgal ettikleri yer ve yerine 
getirdikleri işlevden mütevellit bu konumlarını kazanırken, aynı zamanda sistemin değişime 
kapalı, muhafazakâr ayağını teşkil etmektedirler. Temel gereklilikleri türel seçkinlerin 
kontrolü açısından olsa da çoğu zaman sistemin demokrasi ekseninden uzaklaşmasına da 
neden olabilmektedirler. 

3.3. Türel Seçkinler ile Statü Seçkinleri Arasındaki Đlişkiler 

Teorik olarak demokrasilerde yerine getirdikleri işlevler açısından statü seçkinlerinin büyük 
bir kısmının türel seçkinlere bağlılığı esastır. Statü seçkinleri arasında iktidara bağlılığı 
olmayan tek grup ekonomik seçkinlerdir ki, yine bu da liberal demokrasinin bir gereğidir. 
Fakat bu teorik ön kabule karşın, gelişmekte olan demokrasilerde statü seçkinlerinin siyasal 
iktidara mutlak bağlılığından bahsetmek oldukça güçtür. Bu tarihi ve sosyolojik birçok 
nedene dayanmaktadır. 

Her şeyden önce Türkiye gibi güçlü bir bürokratik geçmişe sahip ülkelerde en az bu miras 
kadar güçlü bir statü seçkini kitlesi bulunmaktadır. Hatta liberal demokrasinin gereği olarak 
tüm diğer statü seçkinlerinden ayrı ve bağımsız bir yeri olması gereken ekonomik seçkinler 
bile bu ittifakın içerisinde yer almaktadır. Đşte bu çok aktörlü ittifak, çok zaman demokrasinin 
doğal sonucu olan seçkin dolaşımı açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir.  

Bu noktada en önemli husus seçkinler arasındaki oydaşım durumudur. Normalde sistemlerde 
istikrar açısından gerekli olan seçkinler arası oydaşım, gelişmekte olan demokrasiler söz 
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konusu olduğunda önemli bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Eğer tüm iktidar seçkinleri 
arasında geçerli olan bir oydaşım söz konusu ise bu halde demokrasinin en temel gerekliliği 
olan özgürlükler tehlike altındadır. Zira siyasal iktidarın gücünü dengeleyecek herhangi bir 
güçten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan türel elitleri dışında bırakan bir 
oydaşımın söz konusu olması halinde ise seçkin dolaşımı mümkün olmayacaktır ki, bu da en 
az birincisi kadar büyük bir tehlikeyi içermektedir. Türk siyasal hayatı için bakıldığında, 
yakın dönem tarihimizde benzer durumlarda türel seçkinler alanında gerçekleşen 
dönüşümlerin askeri darbe ya da parti kapatma gibi eylemler ile nasıl akamete uğradığı 
aşikârdır. Bunlar statü elitleri arasındaki oydaşımın tebellüründen öte bir anlam 
taşımamaktadır.  

Seçkinler arasındaki ilişkide önemli sorunlardan birisi de, türel seçkin dışındaki statü 
seçkinlerinin arasındaki oydaşımın yüksek olduğu durumlarda sistemin geleceğini belirleyen 
baskın seçkin grubun hangi alanda olduğudur. Eğer baskın seçkin grup statü seçkinleri 
arasında ise iktidarda ideolojik değişimi beklemek oldukça güç olmaktadır. Buna karşın 
baskın seçkin grup türel seçkinler olursa, bu durumda türel seçkinler ile statü seçkinleri 
arasında büyük mücadeleler baş gösterir. Özellikle 2000’lerden sonra Türkiye'de yaşanan 
gelişmeler bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu mücadelede eğer türel seçkinler başarı 
sağlayabilirse bu durum, demokrasinin kurumsallaşması anlamında önemli bir adım olarak 
kabul edilebilir. 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak tüm siyasal sistemlerde sayıca az olan ve diğerlerini etkileme kapasitesini elinde 
bulunduran bir iktidar seçkini grubu ve sayıca çok olan ve mukadderatları bu seçkinler 
tarafından belirlenen bir kitlenin var olduğu verili bir gerçektir. Bu gerçek, ister demokrasi 
ister başka bir yönetim sistemi olsun, tüm siyasal sistemler için geçerlidir. Yönetim sistemleri 
arasındaki temel fark ise bu iktidar seçkinlerinin meşruiyeti ve seçkin olmanın kriterleri 
noktasındadır.  

Diğer taraftan bu iktidar seçkinleri arasındaki ilişkilerin biçimi ise sistemin istikrarında 
önemli bir belirleyici durumundadır. Orijin olarak batılı bir kuramsal temele dayalı olan 
seçkin kuramındaki tasnifler de genellikle batılı sosyo-kültürel algı üzerine inşa edilmiştir. 
Henüz demokratik kurumsallaşmasını tamamlayamamış olan batı dışı toplumların siyasal 
sistem analizlerinin bu tasnifler üzerine yapılması sistemin analizlerinde sorun 
yaratabileceğinden bu tip toplumlar için daha anlamlı olabileceği düşünülen türel seçkin-statü 
seçkini tasnifi yapılmaktadır. 

Bu tasnifte statü seçkinleri durumlarını, işgal ettikleri mercilerden almakta ve hayat boyu ya 
da görevleri sürecince sürdürebilmektedirler. Buna karşın türel seçkinler ise arkalarına 
aldıkları kitle desteğiyle elde ettikleri seçkinliği, destek arkalarında olduğu sürece 
sürdürebilmektedirler. 

Demokratik sistemlerde temel aktör durumundaki türel seçkinler, her ne kadar statü 
seçkinlerine nazaran daha üst bir yer işgal etseler de, gelişmekte olan demokrasilerde bu 
durum tersine işleyebilmektedir. Gelenekten aldıkları güçle kendilerini türel seçkinlerin 
üzerinde gören statü seçkinleri, çoğu zaman demokrasiyle örtüşmeyen eylem ve işlemler ile 
türel seçkinleri alt etme mücadelesine girebilmektedirler. Bu anlamda Türk siyasal hayatı 
önemli bir laboratuvar niteliğine sahiptir. Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok kez, yüksek 
oydaşıma sahip statü seçkinlerinin türel seçkinler ile mücadeleye giriştiği ve bu mücadeleyi 
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kazandığı vakidir. Tüm bu çatışmaların çözümü ise demokrasinin kurumsallaşmasında 
yatmaktadır. 
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HALKLARIN YA ŞAMINDA, M ĐLL ĐYETÇĐLĐĞĐN SAĞLAMI Ş OLDUĞU 
FAYDALAR VE YOL AÇMI Ş OLDUĞU REFAH KAYIPLARI 

 
Hülya DERYA * 

Öz 

Yaklaşık iki yüz senedir, milliyetçilik gerek devrim gerekse bağımsızlık hareketlerinde başrol oynamıştır. 
Milliyetçi projelerin başarısı sayesinde bizler sanki uluslar hep varmış gibi düşünüyor, onlarsız bir dünya hayal 
edemiyoruz. Soğuk savaş sonrası yeniden şekillenen Uluslararası sistem, şu an iki temel çelişki ile karşı 
karşıyadır. Bir taraftan küreselleşme denen süreç hızla ilerlemeye devam ederken, diğer taraftan milliyetçi sesler 
yükselmektedir. Milliyetçiliğin karını-zararını aklı başında ölçebilmek için, olaylara tarihsel gelişim 
perspektifinden bakmak gerekir. Bu makalede “milliyetçiliğin Gelişim Milliyetçili ği  ” olarak algılanması 
gerektiği tezi işlenecek ve söz konusu olan milliyetçiliğin profili spesifik gelişim – politik sorunsallıklarla 
temellendirilecektir. Öyleyse milliyetçili ğin analizini yapmak için, tarihi gerçekleri karşılaştıran bir yaklaşım 
şarttır.   
Anahtar Kelimeler:  Milliyetçilik, Geli şim, Etnik Milliyetçilik 
 

THE BENEFITS PROVIDED BY NATIONALISM AND ITS LEADING TO 
WELFARE LOSSES IN THE LIFE OF PEOPLE  

Abstract 

Nearly for two hundred years, nationalism has played a leading role in the revolution as well as the independence 
movement. Thanks to the success of nationalist projects, we have assumed as if nations have always existed and 
we cannot imagine a world without them. The international system which is reshaped after the Cold War, now 
faced with two fundamental contradictions. On the one hand the process which is called globalization continues 
to progress rapidly, on the other hand nationalist voices is rising. In order to measure the profit and loss of 
nationalism, it is required to look at the events from the perspective of historical development. Here, the thesis 
will be processed on nationalism which should be perceived as the "The Developmental Nationalism", and the 
profile of that nationalism will be justified on specific development-political problem. To do so, for the analysis 
of nationalism, an approach that compares the historical facts is essential. 
Keywords: Nationalism, Development, Ethnic Nationalism 
 
GĐRĐŞ 

Doksanlı yılların başında soğuk savaş döneminin kapanması özellikle Avrupa’da büyük bir 
sinerji yaratmıştır. Tarihin henüz sonuna gelinmemiştir, ama bir diktatörlüğün ve bunun 
ideolojisinin sonu gelmiştir1. Doğu-batı çatışmasının sonlanması, Avrupa’da da milliyetçi 
veya daha doğrusu etnik hareketlerin tekrardan ortaya çıkmasına neden olmuştur. Esasında bu 
şekilde Avrupa’nın doğu ve güneydoğu bölgelerinde, daha önce 19. ve 20. Yüzyılda 
gerçekleşmiş olan politik olaylar tekrarlanmıştır. Soğuk savaş Avrupa’nın içlerinde potansiyel 
milliyetçili ği arka plana itmiş olmasına karşın ki milliyetçilik zaten söz konusu Blok’un bir 
arada tutulması için oldukça kullanışsız bir enstrümandı, üçüncü dünya ülkelerinde anti-
kolonyal bir kurtuluş milliyetçili ği oldukça yaygın bir politik anlayış olarak varlığını 
sürdürüyordu. Üçüncü dünya ülkelerinde aynı şekilde etnik – politik motivasyona sahip bir 
milliyetçili ğin yaşamaya devam ettiğini görebiliyoruz ki bu anlayışın aynı şekilde Avrupa’da 
da çeşitli çatışmalara yol açtığı ortadadır.  

                                                 
* Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĐĐBF, hulyaderya@kilis.edu.tr  
1 Bilindiği üzere Francis Fukuyama 1992 yılında “Tarihin sonu” isimli bir kitap yazmıştı. 
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Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) bu bağlamda sorunu, milli devletleri daha üst düzeyde 
bir entegrasyona tabi tutarak (supranational – çok milletli kurumlar) aşmaya çalışırken, 
Avrupa’nın iki yarısındaki gelişmişlik farklılıkları önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Netice olarak Avrupa kıtası tamamıyla unutmuş olduğunu düşündüğü şiddetin, 
tüm entegrasyon çalışmalarına karşı bağımsızlık ismi altında tekrardan karşısına çıkabileceği 
aşikardır.  

Olaylar bu bağlamda incelendiğinde, milliyetçiliğin halklara ne kazandırıp ne kaybettirdiği 
sorusu yeniden gündeme gelmektedir. Halkları nasıl bir refah kaybına sürüklediği açıktır. 
Peki, ama milliyetçiliğin faydası nerededir? Milliyetçiliğin karını-zararını aklı başında 
ölçebilmek için, olaylara tarihsel gelişim perspektifinden bakmak gerekir. Bu makalede 
“milliyetçili ğin Gelişim Milliyetçili ği  ” olarak algılanması gerektiği tezi işlenecek ve söz 
konusu olan milliyetçiliğin profili spesifik gelişim – politik sorunsallıklarla 
temellendirilecektir. Öyleyse milliyetçiliğin analizini yapmak için, tarihi gerçekleri 
karşılaştıran bir yaklaşım şarttır.  

1. ORĐJĐNAL KLAS ĐK M ĐLL ĐYETÇĐLĐK ÜZER ĐNE 

19. ve 20. yüzyılın geç oluşmuş hangi milliyetçiliği incelenirse incelensin,   referans noktası 
olarak daima kuzey-batı Avrupa’nın klasik devlet yapısı ve klasik milliyetçiliği alınır. Bunun 
hemen ardından ise bugün yüksek endüstrileşmiş batı ülkelerindeki (OECD)süreç kayda 
değerdir. Klasik milliyetçilik burada daima tercih sebebi olmuştur, zira aksi durumda her 
yerde karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmazdı ( T. Schieder 1780, Frankfurt 1991,16-34). 
 
Karşılaştırıcı bir perspektiften bakıldığında, milliyetçiliğin uzun bir tarihsel gelişim içerisinde 
ortaya çıktığını ve başlangıç noktasının milliyet olmadığını söyleyebiliriz. Yüzyıllar boyunca 
devam eden bu süreci, aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür:  

• Toprak sınırlarına dayalı devlet modelinin oluşumu: Burada egemen olan bir zümre ve 
devletin kullanmış olduğu bir şiddet tekelini görebiliriz. Şiddetin devlet tekeline girmesi, 
kuzey-batı Avrupa feodalizminin parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Toprak 
sınırlandırması ise, bir krallığın belirli bir alan üzerinde merkezi bürokrasisini kurması 
anlamına geliyordu ki bu zamanla “devlet bürokrasisine” dönüşmüştür. Elemeye dayanan 
savaşlar sonucunda Avrupa’nın batı kısmında büyük imparatorluklar meydana 
gelmemiştir. Bu durum Avrupa dışındaki yüksek medeniyetlerle karşılaştırıldığında 
tektir.   

• Şiddet tekelinin eski gruplar (asil sınıf) ve yeni gruplar (yükselen burjuvazi) tarafından 
kontrol edilme çabaları: Şiddettin tekelleşmesi sonucunda bazı toplumsal kuvvetlerin 
egemenliklerine son vermişti ve bu durum bazı karşı-hareketlerin doğmasına vesile 
olmuştu. Bu gelişmeler ve yeni sosyal tabakaların politik talepleri, yüzyıllar sonrasında 
demokrasi ve egemenlik kontrolünün ilk filizleri olmuştur.  

• Sınırlara dayalı bir iç pazarın ve ekonominin oluşması: Sınırlara dayalı bu ekonomide 
üretim şekli kapitalist Pazar ekonomisine göre oluşmuştur. Burada geniş kapsamlı bir 
işbölümünün oluşturulduğu ve merkezi ekonomik faktörlerinin (toprak, sermaye, işgücü) 
harekete geçirildiği görülür. Bunun sonucunda piyasa aktörleri arasında karşılıklı bir 
bağımlılık oluşmuş ve uzun vadede milli ekonomiler şekillenmiştir.  
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• Ulaşım, hukuk, eğitim alanlarındaki bütünleşme (homojenleşme)= çalışmaları: Bunun 
neticesinde hem etkin bir merkezi yönetim için, hem de sınırlara dayalı bir iç Pazar 
ekonomisinin işlemesi için gerekli olan iletişim/bilgilenme medyaları oluşmuştur. 
Bunların gelişimi sayesinde birbiriyle bağlantılı olmayan halk gruplarının asimilasyonu 
gerçekleşmiştir. Bu yapısallığın üzerinden toplumsal bir iletişim ve mutabakat imkânı 
doğmuştur.  

• Sosyal hareketlenme: Geleneksel toplum yapısından modern topluma geçiş köylülüğün 
sonlanmasına, okuma yazma oranının yükselmesine ve kentleşmeye neden olmuştur. 
Bunun neticesinde ortaya farklı sosyal tabakalar çıkmıştır: burjuvazi, orta sınıf, işçi sınıfı, 
hizmet sektörü vs. 

• Toplumun büyük bir bölümünün siyasallaşması: Bunun ön şartı sosyal hareketliliktir ve 
temelinde sosyal çatışmalar vardır. Çeşitli zorluklar ve aşamaların ardından bunlar 
demokratikleşmenin adımları olarak kendini göstermeye başlamıştır. Demokratik temelli 
hukuk devleti bu hareketliliğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu anlayışın yerleşmiş 
olduğu yerde, bir çatışma kültürünün ortadan kalkmış olduğu görülebilir.  

• Sosyal devlet anlayışı: Đç dinamiği eşitsizlik üzerine bina edilmiş olan bir ekonomik 
yapıda, devletin ve toplumsal kuvvetlerin buna karşıt politik bir mücadele yürütmesi 
kaçınılmazdı. Đşte bu karşıt mücadele, etkin kapitalist milli ekonomilerin oluşması için 
gerekliydi. Eğer bu mücadeleler olmasaydı sefaletten kurtulmak mümkün olmaz ve 
yatırımcı temelli bir refah devleti oluşamazdı.  

• Genel nitelikte hükümetler: Merkantilist kökenli “gece bekçisi” devletlerde zaman 
içerisinde genel nitelikli hükümetler ortaya çıkmıştır. Bu hükümetler içe dışa dönük çok 
farklı ve çeşitli fonksiyonlar üstlenmiştir. Özellikle dış ticarette politik güdümleme 
gerçekleştirerek, söz konusu milli ekonominin çerçeve koşullarını tesis etmişlerdir.  

• Milli kimli ğin oluşumu: Tüm bu bahsedilen süreçlerin ardından bir “milli kimlik” 
oluşumu gerçekleşmiştir. Öyleyse “Milli Kimlik”   için oldukça geç gelen ve nihayetinde 
insan eliyle yapılmış bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.  

• Bu kimlik, doğal koşullarda var olan bazı koşullara bağlanamaz. Her ne kadar bazı ön 
milliyetçi koşullar (ortak dil, aidiyet hissi, din ortaklığı, bölgesel birliktelik…) olsa dahi, 
bunlar ancak geleneksel toplumdan modern topluma geçişte yeni milli kimliğin 
kabullenilmesine yardımcı olmuştur. Milli kimli ğin oluşumu modernleşme süreciyle 
ilintilidir ki geleneksel toplumlar kaçınılmaz olarak bu süreci yaşayacaktır. Çünkü 
modernleşme süreci, sosyal hareketlilikle birlikte tarihsel olarak gelişmekte olan objektif 
temelini meydana getirir. Đşte bu objektiflik bir bölgeye sıkışmış olan anlayışın 
çözünmesini sağlar ve zamanla milli bir kimlik algılanmaya başlar. Bunun ilerisinde 
sosyal hareketlilik beraberinde gelecek kaygısını getirir, zira artık bireysel anlamda 
kontrol edilebilen bir ekonomik süreç yoktur. Bunun sonundaysa psikolojik yabancılaşma 
hissedilir ve doğal olarak bunu dengeleme isteği belirir. Đnsanların bu şekilde psikolojik 
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olarak model değiştirmesi, milli kimliğin hazırlık sürecine denk gelir. Ama bununla 
birlikte milli yönelimli güdümlemeye bir tepki hareketi ortaya çıkar (Deutsch, 1953;76)2.  

 

Öyleyse Kuzey – batı Avrupai modern milli devletlerin ortaya çıkışı sağlayan arka plandaki 
etmenler belirli sınırlar içinde devlet yönetimi, Pazar ekonomisi, önemli hayat alanlarının 
homojenleşmesi ve geniş kitlelerin siyasileşmesidir. Her ne kadar bu saydıklarımız bir ideal – 
tipi işaret etse de, OECD ülkelerinde benzer oluşumlara rastlanmaktadır) (Tilly, 1975,34). 19. 
yüzyılın bu temel toplum teorileri göz önünde tutulduğunda, aşağıdaki açıklamayı getirmek 
mümkündür. Yukarıda belirtilmiş olan milli devletleşme süreciyle birlikte, birbiriyle ilintisi 
olmayan geleneksel toplumlar modern toplumlara dönüşmüştür. Bu toplumlar birbirine 
bağıntılı olan bu farklılıklarıyla bir karakter yapısı meydana getirmiştir (geniş kapsamlı, 
işbölümüne dayalı ve kurumsal farklılığı esas alan entegrasyon). Bu yeni sosyal yapıları tarif 
etmek için homojenlik ve uyum önemli kategorilerdir (Menzel, Senghaas, 1986: 179).  

Milli devlet oluşumun arka planın ideal tipini çıkarabilmek, aynı zamanda yüzyıllar içerisinde 
gerçekleşmiş olan bazı olayların analizini mümkün kılar. Bölgesel devlet kurgusu ve şiddet 
tekeli tartışmalara açıktır. Çoğu zaman gayrı resmi ekonominin ağır bastığı görülür. Ayrıca 
homojenleşmeye duyulan tepki oldukça şiddetli bir şekilde kendini göstermiş olabilir. Liberal 
– demokratik sistemler oluşmadan önce, politik düzlemde oldukça farklı kurumsal yapılar 
ortaya çıkmıştır. Sosyal devlet ilkesi ise oldukça farklı şekillerde anlaşılmış ve uygulanmıştır. 
Bununla birlikte milli sembollerle olan özdeşleşmeyse, ilk başlarda biraz zorlu olsa dahi, 
sonrandan şaşılacak ölçüde problemsiz gerçekleşir. Bütün bu farklılıklara rağmen OECD 
ülkelerinde milli devlet oluşumu, yukarıda zikredilmiş olan sistematik süreçle açıklanabilir.  

Milli oluşum için diğer önemli faktör ise, yukarıda bahsedilen süreçlerin, birbirinden 
bağımsız olabilecek bir alan içerisinde gerçekleşmemesi ve bunun yerine karşılaştırılabilir 
süreçler içerisinde zaman ve mekân içerisinde birbirlerine temas etmeleridir. Tarihsel gelişim 
perspektifi içerisinde bakıldığında, milli devlet oluşum süreci içerisinde (OECD ülkeleri) eş 
zamansızlık kritik bir öneme sahiptir.  

Özellikle ekonomik alandaki etkinlik farkı ki genelde bunun temelinde benzer bir farklılık 
diğer boyutlarda da görülür, daha etkin olan ekonominin (burada Đngiltere) rekabet kuralları 
çerçevesinde daha az etkin olan ekonomileri kenara itmeye başlamasıyla kendini göstermiştir. 
1750 ila 20. Yüzyılın ilk yarısı arasındaki tarihsel tecrübeler, kalıcı ve temel önem arz eder.  

Özellikle en etkin ekonomiyle baş edemeyen devletler etkinlik kaybı, silinme, yok etme 
rekabeti ve kenara itilme baskısıyla karşı karşıyadır. Eğer üstün rekabet sonucu kenara itilmek 
istemiyorlarsa, bu devletler bazı savunma mekanizmaları kurmak zorunda kalır. Bu ise 
milliyetçili ğin geliştirilmesi hareketi demektir ki, burada hedef önce ekonomik yönden etkin 
olan devleti baskı altına almaktır ve daha sonra kendisinin ekonomik anlamda etkin hale 
gelmesini sağlamaktır.  

Bu arka plandan bakıldığında, her ne kadar lider olana kadar milliyetçi/korumacı olsalar dahi, 
bu lider ekonomilerin serbest ticaret/kozmopolit yönelimli oldukları anlaşılacaktır. Geriden 
gelenler ise gelişim – koruma milliyetçiliği yapmaya mecburdur. Zira aksi durumda lider 

                                                 
2 Deutsch’un bu eserinin bir klasik olduğu ve diğer bütün eserlerin pratikte bilinçli olmasa dahi, yeni bir buluş 
yapmışçasına bu eserdeki sistematiği geri vermiş olduğu dikkat çekicidir. 
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ekonominin kurbanı haline gelirler. Bu şartlar bugün de geçerlidir, OECD ülkelerinin benzer 
koşullarda rekabet etmelerine rağmen bu politika hala geçerliliğini korumaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında bugün yüksek endüstrileşmiş ülkelerin neden bir bütünleşmeye  
(OECD; AB, GATT v.s.) gitmek için yüzyıldan fazla bir zamana ihtiyaç duydukları 
anlaşılacaktır. Çünkü ancak benzer ekonomik etkinlik kazanmalarının ardından serbest 
ticarete yönelebilmişlerdir. Ayrıca bu gelişim milliyetçiliği sayesinde söz konusu baskılarla 
baş edebilmişlerdir. Eğer bu ekonomik baskılar artarsa, örneğin OECD, AB/EFTA ülkeleri 
arasında dramatik bir rekabet farklılığı oluşursa, o zaman entegrasyona yönelik bir serbest 
ticaret anlayışı kaybolur ve bunun yerine gelişim (korumacı) milliyetçiliği politik önem 
kazanırdı (Senghaas, 1982,87 ).  

2. ĐÇ KOLON Đ BASKISINI A ŞMAK Đ ÇĐN GELĐŞĐM (KORUMACI) 
MĐLL ĐYETÇĐLĐĞĐ 

Kuzey-batı Avrupa milli devletleri ve bugünkü OECD ülkelerinin tamamı hala söz konusu 
ideal tip etrafında şekillenmiş olan ülkelerdir. Bu durum kendisini özellikle Pazar ekonomisi 
yönelimli milli ekonomi ve kültürel homojenlik olarak gösterir (daha önceki on yıllarda 
sosyal yapının da aynı olduğunu söyleyebiliriz). Uyumsuzluk durumu bazı iç kolonilerde 
kendisini gösterebilir (örneğin Fransa’daki Bretagne bölgesi). Ayrıca bazı bölgelerin 
homojenliğe direndiği görülebilir (örneğin geleneksel elit alanlarda veya bazı bölge 
oligarşilerinde). Fakat genel anlamda iç koloniler bu gelişim ritminin dışında kalamaz ve milli 
devletleşme sürecine kurumsal, kültürel ve ekonomik anlamda katılır. Bu durumda ya 
zamanla bu türden iç kolonilerde bir gelişim dinamiği meydana gelir, ya da bölge gelişim 
ritminden uzak kalır ve genç nüfus dramatik bir şekilde göç eder ki geriye sadece yaşlı nüfus 
kalır.  

Bu esnada büyük kentlerin varoşları, bu bölgelerden yoğun göç alır (örneğin Paris 
banliyölerinin Bretagne bölgesinden aldığı gibi). Bu türden iç koloniler büyük ölçüde 
endüstrileşmediği ve modern tarım pek uygulanmadığı için, bunların daha sonra turizm 
bölgesi olma şansı vardır. Fransız iç kolonisi olan Bretagne’de tam olarak böyle olmuştur.  

Bu durumda bu türden iç kolonilerde klasik milli devlet yapısı içerisinde tekrar bir bölgesel 
milliyetçilik çıkış noktası haline gelir (yeni gelişen Breton milliyetçiliğinde olduğu gibi). Bu 
milliyetçilik kendi kimliğini korumaya yöneliktir (Đskoçya, Galler, Bretagne) ve bunun 
ekonomik anlamda kendine özgü bir alternatif ekonomik hedefi vardır. Eğer bu durum ölçülü 
ve sınırlı olursa, o zaman söz konusu devlet yapısı içerisinde bölgesel otonomi talebiyle 
ortaya çıkar. Eğer bölünmeye yönelikse militanlaşır. Militanlıktan terörizme olan geçiş çoğu 
zaman sadece bunun ölçüsüyle ilintilidir (Blaschke, 1987,23-43).  

Đç koloniye karşı yürütülen bu bölgesel milliyetçilik, geri kalmış bölgelerin taleplerinden 
kurtulmaya çalışan ve yeterince bütünleşmemiş bölgelerle (örneğin Katalonya ve Slovenya) 
ile karıştırılmamalıdır.  Buradaki milli bağımsızlık hareketi kendi zenginliğini korumak ve 
daha fakir bölgelere kaynak aktarmak istememektedir.  

Geri kalmış iç koloniler bağlamında hala bir problem olarak görünen diğer husus ise, kendisi 
koloni statüsü taşımayan ama örneğin köle ticareti yapılan yerlerde kendisini göstermektedir. 
Çoğu zaman yapay çizilmiş devlet sınırları tartışmalı olarak kalır ve yine eski kolonyal güçler 
tarafından aşılanmış olan yönetimler meşrulaşamaz. Ekonomi çoğu zaman derin iç kırılmalar 
gösterir ve gelişim süreci çoğu zaman bu kırılmaların daha da derinleşmesini sağlar. Bu 
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ekonomik kırılganlığın paralelinde yetersiz homojenleşme vardır. Eğitim - ve hukuk gibi 
yapılar, resmi dil kullanımı v.s. çoğu zaman yapay olarak kalır ve olası çatışma durumunda 
birleştirici olmaktan ziyade yıkıcı niteliktedir.  

Avrupa’nın az gelişmiş ülkelerinde ve üçüncü dünya ülkelerinde görüldüğü üzere, dinamik iç 
koloni gelişimi büyük ölçüde korkunç neticelere yol açmaktadır (Senghaas, 1977:143). 

 

• Đnsan kitlelerinin ekonominin içine verimli olarak şekilde entegre etme kabiliyetsizliği 

• Đnsan kitlelerini yerel ürünlerle besleme olanağının giderek kaybolması.  

• Üretici olamama durumu veya hazır olan ürünleri yerel şartlarla uyarlayamama 
basiretsizliği.   

• Sosyo – ekonomik kırılmanın bir neticesi olan ortalamanın üzerinde seyreden nüfus 
artışını kontrol edememe.  

• Teknik ilerlemeleri yerel şartlara adapte edeme kabiliyetsizliği ve eskimiş üretim 
strüktürlerinden kurtulamama.  

• Đç kırılma sürecini durduramama basiretsizliği. 

• Yanlış büyüme ile kitlesel sefalet arasındaki ölümcül diyalektik.  

 

Bu türden bir durumda olan gelişim – milliyetçiliği, şüphesiz bir savunma reaksiyonu olarak 
anlaşılmalıdır. Burada bağımlılık statüsü aşılmadığı sürece politik bağımsızlık kazanılmaya 
çalışılır. Bu aşamada gelişim milliyetçiliği büyük oranda bağımsızlık savaşı ve anti-
kolonileşme hareketiyle özdeştir. Bağımsızlık bir kazanıldığı takdirde, o zaman gelişim 
milliyetçili ği kültürel anlamda kendi kaderini tayin etmeye çalışır. Bunun için alt yapı 
çalışmaları (devlet yönetimi, hukuk yapısı, eğitim sistemi v.s.) ve ayakta kalan bir milli 
ekonomi kurma girişimine başlar. Gelişim milliyetçiliği bu bağlamda çift yönlüdür: bir yanda 
periferi baskısına karşı koyar ve diğer yanda kendi gelişim projelerinin yapılandırmaya başlar. 
Gelişim projeleriyse ilk aşamada kendi kaynaklarını harekete geçirerek kendi gelişim 
potansiyelini oluşturmaya çalışır. Daha sonra koşullara uygun bir endüstrileşme başlatır ve 
eğitimi tekleştirme işine girişir. Öyleyse milli gelişim programının kapsamlı bir hedefinin 
olduğunu söyleyebiliriz. Sınırların korunması, heterojen köle ekonomisinin milli ekonomiye 
dönüştürülmesi, hukuk-ekonomi-kültür alanının homojenleşmesi bunların akabinde milli 
kimliğin oluşumu (Senghaas:1977,102). 

Bu türden gelişim projeleri uygulamak, sadece kolonileşmiş güney ülkeleri için geçerli 
değildi, ekonomik vasıtalar üzerinden denetlenen “informal empire” tipi kolonileşmede 
bundan çok farklı değildi. Bu türden gelişim projeleri Avrupa’da takip edilmiştir, örneğin 
Đrlanda’da Đngiltere’ye karşı ve Finlandiya’da (Szporluk, 1988,36). 

Milliyetçilik ölçüldüğü takdirde, gelişim milliyetçili ğinin ikincil nitelikte olduğu 
anlaşılacaktır. Bu hareketin anti kolonyalist veya daha doğrusu antiemperyalist oluşu 
doğaldır. Ama bunun ilerisinde genelde sosyalist eğimli olmasıysa, sadece 1917’den sonra 
Sovyetler birliğin ilk ve lider antiemperyalist dünya gücü olmasından ileri gelmiyordu. Hayır, 
bunun yerine sosyalizm, kapitalizmin ilerlemesini durduran bir olgu olarak anlaşılıyordu 
(örneğin Hindistan ve pek çok başka yerde). Emperyalizmin açtığı yaralar ve kırılmalar 
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merkezi bir kalkınma planı ve diğer tipik sosyalist enstrümanlarla ortadan kaldırılmak istendi. 
Esas itibarla bu milli kalkınma projeleriyle, bir tür merkantilist politikayla geniş kapsamlı bir 
modernleşmeyi gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bu programlar her kim tarafından uygulanmış 
olursa olsun ki burada Sun Yat – sen(1911), Peron(1946),(Nkrumah(1952), Kim il 
Sung’u(1948) zikredebiliriz, kalkınma projelerinin sadece uygulamada farklılık gösterdiğini 
ve hedef olarak gecikmiş kalkınmayı hedeflediklerini söyleyebiliriz. Bu kalkınma projelerinin 
objektif problemleri yansıttığını düşünürsek, o zaman değerlendirmenin bunlara bakılarak 
yapılması uygun bir yöntem olur ki bu aşamada bu denemelerin pek çoğunun başarısızlıkla 
sonuçlandığını görmek gerekir.  

Buradan hareketle kalkınma tipi millileşmenin yani ikincil gelişim milliyetçili ğinin, orijin 
milliyetçilik oluşumundan çok daha zorlu bir süreç olduğunu görmek gerekir. Orijin 
milliyetçilik 18. yüzyılda Đngiltere’nin dramatik çöküşünden sonra özellikle Avrupa kıtasında, 
Đskandinavya’da ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da hayat buldu. Oysa ikinci tip 
millileşmede problem çok daha ağırdı. Çünkü burada sadece Friedrich List’in(1789-1816)   
teşhis ettiği gibi iç kolonileşme tehlikesine karşı koymak ve bunun için daha rekabetçi olan 
ekonomik yapıyla mücadele etmek yetmiyordu. Hayır burada artık çok daha dramatik bir 
durum oluşmuştu, artık çoğu zaman askeri yönden oluşturulmuş olan politik ve ekonomik 
periferi strüktürlerinin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Đşte bu temelden farklı çıkış noktası, 
ikincil ve orijin millileşmeyle arasındaki farkın esasını oluşturur. Eğer ikincil gelişim 
milliyetçili ğini kendi spesifik olgusu içerisinde doğru algılamak istiyorsak, o zaman bunun 
bütün varyasyonlarını eşzamanlı olarak incelemek gerekir: 

• DESARROLLĐSMO / Gelişimcilik Latin Amerika’da erken dönemde ortaya çıkmış ve 
ekonomi – politik anlayışa dayalı bir milli sistem oluşturmayı hedeflemiştir. Burada kıta 
ülkelerinin milli ekonomileri dünya hiyerarşisi içerisinde yukarılara taşınmak istenmiştir. 
Genel olarak bakıldığındaysa bu türden denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığını 
görebiliriz. Kısmi bazı başarılar elde edilmiş olsa dahi, yine de dünya iktisat sistemi 
içerisinde sıra dışı yerlerini korumuşlardır. Doğu Asya havzasının ekonomik yükselişi ise 
olağanüstüdür. Buradaki eğilim son çeyrek yüzyılda her bakımdan başarılı olmuş bir 
kalkınma milliyetçiliği için örnek gösterilebilir.  

• FAŞĐST/ORTAKÇI gelişim yolu bu yüzyılın ilk yarısında özellikle Avrupa’nın güney ve 
güney doğu bölgelerinde gözlemlenmiştir (otuzlu yıllarda Latin Amerika’da da 
görülmüştür). Bu kalkınma modeli de çoğunlukla başarısız olmuştur. Sadece Franco 
yönetimindeki Đspanya’da, Brezilya’da ve Arjantin’de kısmi bir başarı görünebilir.  

• REEL SOSYALĐZM kalkınma modelinde hem otarşik (kendi kendine yeten) ekonomiler 
kurgulanmaya hem de bunların dünya sosyalist ekonomik sistemi içerisine entegrasyonu 
hedeflenmiştir. Sonuç olarak doksanlı yılların başında bu kalkınma modeli de Sovyetlerin 
çöküşüyle birlikte başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

3. YENĐDEN CANLANAN ETN ĐK M ĐLL ĐYETÇĐLĐK  

Đkincil kalkınma milliyetçiliğin programını politik arenaya taşıma denemelerinin büyük 
çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanmış ve marjinal kalmıştır. Hedeflenen kalkınma 
programından somut neticeler alınamamıştır. Sınırlara dayalı bir devlet yapısı oluşmamış, 
milli bir ekonomi kurgulanamamış, hayati alanlarda bir homojenlik sağlanamamış, hukuk 
devleti tesis edilememiş ve demokratik ilkeler benimsememiştir. Bu yüzden politik, sosyal, 
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ekonomik, kültürel alanlarda milli bir kimlik oluşumunun oldukça kırılgan olduğu 
şaşırtmamalıdır.  

Fakat bununla birlikte başarısızlığa uğramış olan kalkınma süreci bir hareketlilik meydana 
getirdiği için, yani toplumun adım adım köylülükten uzaklaşması, tek tipleştirilmesi ve 
dramatik bir kentleşmesi sağlandığı için, geniş tabanlı bir siyasileşme engellenememiştir. Bu 
tür toplumlarda da insanlar ve gruplar strüktürel sınırlara dayanır ki bu sınırlar devralınmış 
olan egemenlik sistemi ve eski toplumsal-ekonomik sistemi içerisinde yapılanmıştı. Burada 
gerçekleşen yukarıya doğru olan hareketlilik, devralınmış olan kurulu düzeni tehdit ediyor ve 
sosyal çöküş korkusu yaşatıyor ki bunun neticesinde savunma mekanizmaları devreye giriyor. 
Eğer çatışma halk grupları, din çevreleri, kültürel ve dil eksenli olursa, o zaman ortaya etnik 
milliyetçi bir çatışma çıkar (Waldmann ve Elwert, 1989,61).  

Yükselen karşıt elit çevrelerin etnik milliyetçiliğinin karşısına artık kurulu düzenin etnik 
milliyetçili ği çıkmaktadır. Hatta çok küçük etnik milliyetçilikler dahi karşıt etnik 
milliyetçiklerin ortaya çıkmasına neden olur. Eğer ekonomik durum eşzamanlı olarak 
küçülme yoluna giderse, o zaman çatışma ortamı şiddetlenir. Bu tür çatışmaların politik 
odağına genellikle dil – ve kültür politikası oturur. Bunun yanı sıra politik katılım mücadelesi 
verilir ve nihayetinde ekonomi politikası çatışma alanı haline dönüşür. Eğer her üç çatışma 
alanı bir araya gelirse, o zaman kendiliğinden gelişen bir dinamikle bu alanlarda bir katılaşma 
yaşanır ve artık sorunlara kısmi çözümler getirilemez. Đşte bu aşamadan sonra etnik 
milliyetçilik militanlaşır ve iç savaş benzeri çatışmalar yaşanır.  

Bu açıdan bakıldığında bugün Avrupa ve dünyanın her yerinde gözlemlenen “yeni etnik 
milliyetçilik” sadece geç dönemde oluşmuş bir olgu değil, aynı zamanda yukarıda ikincil 
milliyetçilik olarak tanımlanmış olan ve pek başarılı olmayan bir kalkınma modelinin 
“ tüketim tarihi geçmiş bir ürünüdür”. Tabi ki bu “yeni etnik milliyetçiliğin” tarihsel kökenleri 
ve öncüleri vardır. Ama bunun şimdi Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkmış 
olması, daha ziyade ikincil milliyetçiliğin başarısız olmuş kalkınma – gelişimci milliyetçiliği 
ile ilintilidir (nation – building). Öyleyse bu yeni etnik milliyetçilik, tarihte kendi öncüsü olan 
ve başarısızlıkla sonuçlanan ikincil milliyetçiliğe yönelik bir savunma tepkisidir ki zaten 
ikincil milliyetçilikte bir savunma tepkisinden başka bir şey değildi. Bu bağlamda etnik 
milliyetçili ği bu yeni şekli içerisinde bir ‘bölgesel kalkınma milliyetçiliği’ olarak tanımlamak 
mümkündür (Kurz, 1992: 33).  

Etnik milliyetçiliğin burada ikincil milliyetçilikle aynı görüşleri savunduğunu görebiliriz: 
Asimilasyona karşı korunma, politik özerklik, ekonomik muhtariyet, kolektif ve bireysel 
kalkınma imkânlarının teşvik edilmesi. Bu genelde daha önce ikincil milliyetçilik 
programlarında yer alan kalkınma maddeleridir. Bu anlayış artık başka bir bağlamda ele 
alınmıştır ki bu analitik bir gözlem sonunda “bölgesel ikincil milliyetçilik” tanımlamasını 
haklı gösterir.  

Eğer bu gözlem doğruysa, o zaman ikincil milliyetçiliğin başarılı olduğu yerlerde etnik 
milliyetçilik hareketleri beklenmemelidir (örneğin doğu Asya’da). Buna karşın kalkınma 
politikalarının özellikle başarısız olduğu yerdeyse, etnik milliyetçilik ortaya çıkacaktır 
(örneğin Afrika’nın bazı yerlerinde görüldüğü üzere). Üstelik burada sadece bilindik etnik 
hareketlilik görülmez, aynı zamanda politik ve sosyo-ekonomik çöküşün sonucu şekillenen 
salt egemenlik çatışması görülür ki, burada herhangi bir tarafın kendisi için harekete geçirecek 
bir ekonomik temel bulması mümkün değildir (Somali sendromu) ve burada gerçekten 
geleneksel kimlik/aidiyet duygularının yeniden canlandığı görülür (Tribalizm- Kabilecilik). 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME  

Milliyetçili ğin çıkmazı belirgin bir şekilde ortadadır.  Bu durum kendisini söz konusu 
toplumu dünyanın kalanından ayıran sınırlarda göstermektedir. Đşte bu sınır çizimi insanların 
kendine saygı duymasını sağlar. Bu pratikte diğer “milliyetlere” veya etnik unsurlara olan 
sınırlara büyük bir önem addedilir ve bunun sonucunda buralar oldukça yüksek bir çatışma 
potansiyeli barındırır. Tecrübeler burada çıkacak olan çatışmaların, kendine has bir dinamikle 
süratle tırmandığını göstermiştir. Eğer taraf olan partiler sadece psikolojik olarak bir öteki 
resmi üretmekle yetinmez ve silahlanmaya başlarsa, silahlı grupların var oluş şartları bir 
çatışmaya bağlı olursa, o zaman bir iç savaş veya doğrudan yürütülecek bir savaşın her türlü 
koşulu oluşmuş demektir. Burada iletişim kanallarının kapanması, duygusallığın artması, 
taviz vermeme siyaset, görüşme yerine silahlı şiddet uygulama eğilimi ve silahlı şiddeti 
stratejik olarak kullanma arzusu burada önemli bir yer tutar (Hanf, 1990:87).  

Öyleyse bir yandan farklı karakterlerdeki milliyetçiliklerin rasyonel bir kalkınma politikası 
değeri ifa ettiklerini görürken, diğer yandan günümüzdeki dünya politikalarına şekil veren 
senaryolara bakıldığında, bunun insana düşman patolojik bozukluğa evrimle tehlikesini açıkça 
görebiliriz.  Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gerekenin söz konusu milliyetçiliklerin bu 
kararsız duruşudur. Kalkınma tipi milliyetçilik ve milli devlet, politik otonomi ve kendini 
yönetme kabiliyetini kazanmıştır. Kalkınma tipi milliyetçiliğin başarılı olduğu yerde, tarihte 
ilk defa olmak üzere belirli bir ekonomik başarı meydana gelmiş, eğitim olanakları milli 
bağlamda düşünülmüştür. Başarılı bir milli ekonomik sistemin sonunda sosyal devlet ortaya 
çıkar. Tüm bunlara rağmen tarihe baktığımız zaman milli devletin ve milli manifestonun 
oldukça tehlikeli olabilecekleri görülmüştür. Özellikle milliyetçiliğin temelinde sosyo - 
Darvinist veya ırkçı ideolojiler bulunuyorsa bu durum çok daha tehlikeli bir hal alır. Aynı 
şekilde bu ideolojilerin daha yumuşak bir türü olan kronik etnik merkezcilik veya yabancı 
düşmanlığı oldukça problemli sonuçlara yol açabilir.  Bununla birlikte milliyetçiliğin içinde 
barındırdığı bu tehditlerin, gelecekte hem ulusal hem de uluslararası zeminde milliyetçiliğin 
değerinden yitireceğini düşündürmemelidir.   

Uluslararası sistem ve dünya ticaretindeki reel güç dengesi kuvvetli olanın lehine değişmiştir. 
Lider endüstriyel ülkeler kulübü olan OECD’de bile kalkınma tipi milliyetçiliğin veya 
korumacılığın yapıldığı görülür ki bu kulüp nihayetinde kısmen “simetrik bir karşılıklı 
bağımlılığın” olduğu bir alandır. Ama bununla birlikte gerçek problemlerin kısmen rekabete 
hazır topluluklar ve ekonomiler arasında değildir. Hayır gerçek problemlere “asimetrik 
bağımlılık” başlığı altında rastlayabiliriz, yani bu problemler merkez – periferi ilişkisinde 
kendini gösterir, örneğin OECD ülkeleri ve dünya üzerindeki gelişmekte olan bölgeler.  

Eğer endüstri toplumları kulübünde dahi “kozmopolit kalkınma programları” pek de 
uygulanmıyorsa ve burada bile az da olsa neo-korumacı veya neo-merkantilist takip 
ediliyorsa, o zaman büyük güç farklılıklarının olduğu yerlerde kozmopolit – serbest ticaretçi 
ilkelerden bahsetmenin doğru olmayacağını ve bunun yerine korumacı veya neo-merkantilist 
politikaların ağır bastığı şaşırtmamalıdır. Ayrıca önümüzdeki dönemde sermayenin, ürünlerin, 
teknolojinin ve know-how’un daha globalleşeceği düşünülürse ve bilgi-iletişim alanının 
globalleşmede henüz doğal sınırlarının çok uzağında olduğu dikkate alınırsa, merkezi dünya 
ticaretinin arkasında yer alan ekonomilere periferi baskısının artacağını tahmin etmek zor 
olmaz.  Bu yüzden bundan sonrada bazı karşı reflekslerin ortaya çıkması beklenebilir. Baskı 
ve bunun neticeleri ne kadar sert olursa, bunu verilecek olan tepki o kadar ağır olacaktır. 
Şartlar ne kadar ümitsiz olursa, tepki o oranda köktenciliğe doğru kayacaktır. Đşte tam olarak 
bu sorunsallıkların neticesinde, sonuçları ağır olan köktenci akımların ortaya çıktığını 
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görebiliriz ki bu durum esasında dünya üzerindeki pek çok kalkınmakta olan bölgede açıkça 
görülebilmektedir.  

Öyleyse milliyetçiliğin gerçek çekirdeğini yani kalkınma milliyetçiliğini irdelemeden, 
milliyetçili ği, çıkmaz bir yol olarak yorumlamanın bir anlamı yoktur. Ayrıca milliyetçiliğin 
rasyonel olmayan yönlerini analitik olarak ortaya koymak zor değildir. Hatta 
“çaresizlik/umutsuzluk milliyetçiliği” karakterini taşıyan milliyetçi hareketler için dahi bu 
geçerlidir. Bu türden bir bilgilenme şüphesiz önemlidir, çünkü erken ve doğru teşhis sonucu 
çatışmaların yayılması önlenebilir ve kalkınma tipi milliyetçiliğin patolojik irrasyonel bir 
şekle bürünmemesi için önlemler alınabilir.   
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ĐBN BATTÛTA SEYAHATNÂMES Đ’NDE YÖNET ĐM UYGULAMALARINA 
ĐLĐŞKĐN GÖZLEMLER * 

Osman BAYRAKTAR ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Seyahatnâmeler sübjektif niteliklerine karşın aktardıkları uygulama örnekleri nedeniyle tarihi belge değeri 
açısından önemli kaynaklardır. 14. yüzyılın başında gerçekleştirdiği çeyrek asırlık zamana yayılan seyahatiyle, 
döneminin hemen bütün Đslam coğrafyasını gezmiş bulunan Đbn Battûta’nın izlenimleri birçok alandaki 
incelemelere kaynaklık teşkil edecek zenginliktedir. Bu çalışmada onun gezdiği yerlerdeki yönetim 
uygulamalarına ilişkin izlenimleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, Đbn Battûta’nın gözlemlerinde farklı 
Đslam topluluklarında ortaya çıkan ortak yönetim uygulamalarını belirlemektir. Đkinci olarak Đbn Battûta’nın 
tespitleri, Đslam medeniyeti süreci içinde kavramsallaştırılan “adalet dairesi” modeline göre değerlendirilmiştir. 
Makalede etkileşimsiz nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Đslam toplulukları arasında 
halkın şikâyetlerini dinleme, ilim adamlarıyla yakın ilişki, yoksulları gözetme,  vergilendirmede zekât ve öşür 
ölçüsünü dikkate alma konularında ortak davranış biçimleri saptanmıştır. Araştırmanın tek kaynaktan sağlanan 
verilerle yapılması bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Alanında ilk çalışma olması nedeniyle yönetim 
düşünce tarihine orijinal bir katkı sunduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Đbn Battûta Seyahatnâmesi, Halkın Şikâyetlerini Dinleme, Adalet Dairesi, Kamu Yönetimi. 

OBSERVATIONS ABOUT  
MANAGEMENT PRACTICES IN IBN BATTÛTA’S SEYAHATNÂME 

Abstract 

Seyahatnâmes (itineraries) are important sources in terms of historical document value because of the practice 
examples they narrate, despite their subjective properties. Impressions of Ibn Battûta whose travels were spread 
over a quarter-century in the beginning of 14th century and who travelled nearly all the Islam geography of his 
term, are rich enough to be a source for examinations in many areas. In this study only his impressions about 
management practices are evaluated. The goal of the study is to specify the common management practices 
emerge in different Islam societies in observations of Ibn Battûta. Secondly, Ibn Battûta’s determinations are 
evaluated according to the model of “the circle of justice” which is conceptualized in the process of Islamic 
civilization. In the article, non-interactive qualitative research approach is used. As a result of the research, 
common behavioral styles among Islam communities about listening to the complaints of the public, close 
relationship with scientists, protecting the poor, consideration of the measures of alms (zekât) and tithe (öşür) in 
taxation were determined. Study being held from data provided from an only source constitutes the limitations of 
the research. As it is the first study in its area, this study is thought to be providing an original contribution to the 
intellectual history of management. 
Key Words: Ibn Battûta’s Seyahatnâme, Listening to the Complaints of the Public, the Circle of Justice, Public 
Administration. 

1. GĐRĐŞ 

Yönetim düşünce tarihinde Taylor ve arkadaşlarının çalışmaları bir kırılma noktasıdır. 
Bilimsel Yönetim çerçevesi içinde anılan Frederic W. Taylor, Henry L. Glantt ve Henry Fayol 
üretimin içinde yer alan uygulamacılardır. Max Weber’le birlikte, yönetim düşüncesinde teori 
uygulamanın önüne geçmiştir.  

                                                           
* 30 Ağustos – 6 Eylül 2014 tarihleri arasında Kazan’da düzenlenen 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresinde sunulan bildirinin gözden geçirilerek genişletilmiş halidir. 
∗∗ Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, obayraktar@ticaret.edu.tr  
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Salt işletme yönetimi açısından bakıldığında, bilimsel yöntem düşüncesinden önceki 
yaklaşımların üzerinde durulmaması anlaşılabilir. Gerçek anlamda sanayi işletmeleri bu 
dönemde ortaya çıkmış; rekabet, üretim maliyeti, etkinlik, verimlik gibi kavramlar bilimsel 
olarak bu dönemde tartışılmaya başlanmıştır. Diğer yandan yönetim uygulamaları insanlık 
tarihiyle eşdeğer bir olgudur. Yeryüzünde bir topluluk olduğundan bu yana yönetim ilişkileri 
de olagelmiştir (Wren & Bedeian, 2009: 13-37). Bütün büyük uygarlıklarda yönetim alanında 
klasik nitelemesini hak eden, bugün de okunurluğunu ve değerini koruyan önemli eserler 
ortaya konmuştur. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı Çin uygarlığının, Platon’un Devlet’i Yunan 
uygarlığının, Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnâme’si Đslam uygarlığının, Makyavel’in Prens’i Batı 
uygarlığının yönetim düşüncesi tarihinde önemli eserler olarak zikredilebilir. Özellikle Đslam 
uygarlığında siyasetnâme yazımı özel bir alan haline gelmiş, farklı dönemlerde yüzlerce eser 
ortaya konulmuştur.  Bu eserlerin ortak yanı, yönetim konusunda dönemin yöneticilerini 
muhatap alan öneri ve öğütler içermeleridir. Herkese hitap eden ahlak kitaplarından farklı 
olarak bu eserler dönemin bir yöneticisine sunulmakta, yazarı da yönetici tarafından 
ödüllendirilmektedir.  Đslam yönetim geleneğinde bu nitelikteki eserlerin çoğalmasının önemli 
bir nedeni, yöneticilerin hoşgörüsü ve teşvik edici tutumlarıdır. 

Sübjektif yanı dikkate alındığında seyahatnâmelerin bilimsel çalışmalarda kaynak olarak 
kullanılması tarihçiler açısından tartışmalı bir durumdur. Ancak biricik olma özellikleri 
nedeniyle vazgeçilmez kaynaklardır (Şirin, 2012). Özellikle Batı’da seyahat her aşaması ile 
ayrı bir disiplin oluşturmuş durumdadır. Bundan dolayı hem edebi hem de tarihi bir disiplin 
olarak seyahat konusunda önemli araştırma eserleri ve ansiklopedik çalışmalar ortaya 
çıkmıştır (Maden, 2008). 17. Yüzyılın büyük gezgini Evliya Çelebi’nin seyahatnâmesi, 
dönemine dair mikro tarih çalışmalarında hiçbir araştırmacının görmezden gelemeyeceği 
değerli bir kaynaktır.   

Đslam dünyasında seyahati teşvik eden en önemli nedenlerinden biri onuncu yüzyılda 
büyük yaygınlık gösteren hadis derleme çalışmalarıdır. Touatı, hadis toplamak için seyahat 
edenlerin çabalarını ele aldığı çalışmasında, bu amaçla yapılan seyahatleri “bir âlim uğraşı” 
olarak nitelendirir (Touatı, 2004).  Đslam kültürünün temel kaynaklarından olan Buhari, 
Müslim, Đbn Mace gibi büyük hadis külliyatları bu yolla ortaya çıkmış eserlerdir. Müslüman 
gençleri bu zorlu seyahatlere çıkmaya ikna eden bir başka neden, ilmin esas olarak kitaptan 
değil, silsile yoluyla bir hocadan alınabileceği anlayışıdır. Đlim amacıyla seyahat eden 
çoğunlukla genç olan bu Müslümanların yol giderleri genellikle aileleri tarafından 
karşılanıyordu. Bazı âlimler yol masraflarını ticaretten elde ettikleri kazançla bizzat kendileri 
finanse ediyordu. Hiçbir geliri olmadığı halde ilim yolunda seyahate çıkan gençlerin sayısı da 
az değildi (Touatı, 2004: 80-81). 

Đbn Battûta seyahate başladığında 24 yaşındadır. Varlıklı bir kişidir, Fas’tan Mekke’ye Hac 
niyeti ile çıkmış, yolda maruz kaldığı eşkıya soygunu onu Hacca gitmekten alıkoymuş, o da 
kaderin önüne çıkardığı fırsatı büyük yolculuğa dönüştürmüştür. Đbn Battûta âlim bir kişidir, 
ancak onun, hadis toplayıcılar gibi sadece ilim niyetiyle yola çıktığını söylemek gerçekçi 
olmaz; o daha çok yeni yerler keşfetme, yeni insanlar tanıma duygusuyla hareket eder. Ondan 
önceki Müslüman seyyahların dolaştıkları yerler, amaçlarına uygun olarak Müslümanların 
yaşadığı bölgelerle sınırlıdır. Đbn Battua ise önüne çıkan fırsatları değerlendirerek Bizans, Çin 
ve Müslüman olmayan nüfusun yaşadığı Hint bölgelerini de gezer. Mevcut parası daha 
yolculuğunun ilk günlerinde elinden çıktığı için bundan sonraki uzun seyahatini tamamen 
gittiği yerlerdeki yerel kaynaklardan temin eder. 
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2. ALANYAZININ GÖZDEN GEÇ ĐRĐLMESĐ 

Alanyazında iki konuda tarama yapılmıştır. Đlk olarak Đbn Battûta seyahatnâmesi ile ilgili 
çalışmalar ele alınmış, ikinci olarak Đslam geleneğindeki adalet uygulamaları ve adalet dairesi 
kavramı ile ilgili yazın incelenmiştir. 

Đbn Battûta’nın seyahatnâmesinde aktardığı izlenimler, ahilik tarihi açısından birincil 
kaynak kabul edilir. Muallim Cevdet,  Türk Ahilik Teşkilatı üzerine çalışmasını, tamamiyle 
Đbn Battûta’nın gözlemleri üzerine bina eder (Cevdet, 2008). A. Sait Aykut’un Türkçe 
çevirinin başına koyduğu sunuş yazısı Đbn Battûta Seyahatnâmesi’ni bir bütün olarak 
değerlendirme yönünden Türkçedeki en derli doplu araştırma niteliğindedir (Aykut, 2004). 
Waines (2012), Đbn Battûta’nın tanıklığıyla Hint Sultanlığı’nda, Sultan Tuğlukoğlu 
Muhammed Şah’ın iktidarı babasından ele geçirme sürecini ve şiddet uygulamalarını 
incelemiştir. Waines’in makalesi, Đbn Battûta ile ilgili çalışmalarda yönetim uygulamalarının 
kısmen ele alındığı tek çalışma özelliğini taşır. Ancak hiçbir çalışamada, onun yönetim 
uygulamalarına ilişkin gözlemleri, bu çalışmada ele aldığımız biçimiyle tam olarak 
incelenmemiştir. 

Đslam toplumu devlet niteliğini kazandıktan sonra kaza görevini Hz. Peygamberin bizzat 
kendisi icra ediyordu. Siyer kitaplarında Hz. Peygamberin yönetim uygulamalarına ilişkin çok 
sayıda örnek aktarılır. Yeni fethedilen yerlere gönderilen valiler kazai işleri de yürütüyorlardı.  
Bazen sadece adli işlerle ilgili kişiler de görevlendiriliyordu. Kendisinden sonra başkanlık 
görevini üstlenen dört halife Hz. Peygamberin uygulamalarını örnek alarak bu görevi bizzat 
yerine getirdiler. Hilafet döneminde sadece kaza işiyle meşgul olacak kişileri ilk tayin eden II. 
Halife Ömer’dir (Atar: 58). Đslam geleneğinde, kazai işler için kadılar görevlendirilmiş olsa da 
adaletin uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan bizzat halifedir. Çünkü halifeler hem 
devlet başkanı sıfatını taşırlar hem de dini uygulamaları koruyup kollamaktan sorumludurlar. 
Gelenekler de bu çerçevede şekillenmiştir. Onlar yargılama görevi yaptıkları gibi, bizzat 
kadının karşısına çıkıp yargılanmaktan da kaçınmamışlardır. Bunun ilk örneğini II. Halife 
Ömer gösterir.  Pazarlık yaparak satın aldığı ata bir başka kişiyi bindirir. Atta aksama 
meydana gelir, bunu gerekçe göstererek atı geri vermek ister, ancak satıcı kabul etmez. 
Taraflar Şureyh’in hakemliğine başvurur. Şureyh, atı sağlam teslim aldığı gerekçesiyle 
Ömer’i haksız bulur, o da bu hükmü kabul eder. Ömer, bu olaydaki sağlam hüküm yürütme 
yeteneği dolayısıyla Şureyh’i Küfe kadılığına tayin eder (Taş, 1996).   

Yönetimde adalet hassasiyeti Đslam toplumlarının en belirgin niteliklerinden biridir. XIV. 
asır yazarlarından Şeyhoğlu Mustafa’nın anlatımıyla, devletin bekası için adaletin varlığı 
imandan da önce tutulur: “Padişahlık bâkî olur küfr-ile adl olıcak ve illâ bâkî olmaz îmânıla 
zulm olıcak” (Unan, 2012: 106). Adaleti yüceltme anlayışı eski Đran ve Hint geleneklerinde de 
olan köklü bir uygulamadır. Bu anlayışa göre devlet, hükümdarın kuvvet ve kudretinden, 
otoritesinden başka bir şey değildir. Siyaset ise hükümdarın otoritesini koruma, 
kuvvetlendirme,  bunun vasıtalarını, yâni askeri ve parayı halkın hoşnutsuzluğuna sebep 
olmadan sağlama yoludur. Halkın huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğu otoriteyi tehlikeye düşüren, 
fakirliğe yol açan bir durumdur. Hükümdar bundan olabildiği kadar kaçınmalıdır. Bu da 
ancak âdil olmakla mümkündür. Hükümdarlara yönetim konusunda yol göstermeyi 
amaçlayan pendnâme, siyâsetnâme ve nasîhatnâme türü eserlerde adâlet halkın üzerinden 
zulmü gidermek, kuvvetlinin zayıfı ezmesine meydan vermemek, tebaanın can ve malını 
emniyette bulundurmak şeklinde anlaşılır (Đnalcık, 2012a: 5).  
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Eski Đran geleneğini aksettiren pendnâme, siyâsetnâme ve nasîhatnâmelerde daima 
tekrarlanan öğüt şudur: Hükümdarın kuvvet ve kudreti hazineye bağlıdır, hazineyi doldurması 
için hükümdarın reâyâyı yumuşak ve âdil bir idare altında tutması, zulmü önlemesi gerekir. 
Fakat bu adâlet, otoritesi hiçbir sınır tanımayan bir hükümdarın adaletidir. Yüksek adalet, 
belli kanunların bağımsız mahkemeler tarafından uygulanmasıyla sağlanan bir uygulama 
olmaktan ziyade, hükümdarın af ve bağışlama fiili neticesinde ortaya çıkar. Adaletin yerine 
getirilmesi aynı zamanda hükümdarın hudutsuz otoritesinin ortaya çıkması için bir vesiledir  
(Đnalcık, 2012b: 144). Sâsânîler’de hükümdarlar reayanın şikâyetlerini dinlemek için, 
doğrudan halkla temas yolları geliştirmişlerdi.  Her ayın ilk haftasında isteyen herkes 
doğrudan hükümdarın huzuruna çıkıp şikâyetini anlatmak hakkına sahipti (Đnalcık, 2012a: 9). 
Bu uygulama Abbasiler’de Mezâlim divanı olarak kurumlaşır. Mezâlim divanının asıl amacı 
halk ile ümera, tahsildar ve nüfuzlu şahıslar arasındaki davalara bakmaktı. Abbasiler’de halife 
Muhtedi’ye (770 M.) kadar bu divana halifeler bizzat katılırlardı. Gazneviler, Zengîler ve 
Memlûkler’de sultanlar toplantılara kendileri katılırlardı (Uzunçarşılı, 1970: 10). Selçuklu 
sultanları bu uygulamayı devam ettirerek haftada iki gün halkın şikâyetlerini doğrudan dinler 
ve gereğini yerine getirirlerdi. Hükümdarların halkla doğrudan temas kurmaları, halkın 
şikâyetlerini dinlemeleri, şikâyetleri karara bağlamanın yanında daha da önemlisi, kamu 
idaresinin denetimine yönelik bir uygulamadır. Hükümdar bu yolla, halkın kamu 
hizmetlerinin yerine getirilmesi konusundaki şikâyetlerini duyma, idarenin aksayan yönleri 
hakkında bilgi sahibi olma imkânını bulmaktadır. Halkın doğrudan şikâyetini hükümdara 
ulaştırabileceğinin bilinmesi, memleketin her yanındaki zalimleri kötülük yapmaktan caydıran 
bir uygulamadır (Nizâmülmülk, 2004: 24).  Bu toplantılarda gündeme gelen, mezalim olarak 
adlandırılan başlıca şikâyet konuları şunlardır: 1. Bazı kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında 
memurların otoritelerini kötüye kullanmaları sonucu reâyâ aleyhinde meydana gelen zararlar. 
2. Divan kâtiplerinin, muhtesiplerin vazifelerinin ve amme vakıflarının kontrolü ve bunlarla 
ilgili bozukluklar. 3. Şahıslar arasındaki adi davalar, kadılar aleyhindeki şikâyetler veya kadı 
hükümlerinin yerine getirilmemesi hakkındaki şikâyetler (Đnalcık, 2012b: 145). Kınalızâde, 
bir ülkede adaletin eksiksiz uygulandığından emin olabilmek için, öncelikle padişahın 
gizlenmemiş olması; ihtiyaç sahiplerinin ve haksızlığa uğrayanların durumlarını arz edecek 
bir merci bulamamaktan dolayı sıkıntıya düşememeleri gerektiğini belirtir (Unan, 2012: 117).  

Sâsâniler’den gelen bir başka uygulama, hiçbir şikâyet olmasa da hükümdarın hâkimin 
karşısında geçip yargılanmaya açık olduğunu bildirmesidir. Anadolu Selçuklu Sultanları da bu 
uygulamayı sürdürerek,  senede bir defa Şer’î mahkemeye gider, kadı karşısında ayakta durur, 
kendisi hakkında şikâyetçi olanlar var ise Şerî’ata göre kadının verdiği hüküm yerine 
getirilirdi (Đnalcık, 2012b: 146).  

Đslam geleneğinde adalet fikri ilim adamları tarafından sürekli gündemde tutulan bir konu 
olmuştur. Özellikle Đran geleneğini ve bu hususta yararlı buldukları diğer uygulamaları 
yeniden işleyerek, Đslami ilkelere göre dönüştürerek adaletin gerekliliğini hep gündemde 
tutmuşlardır. Bu konulardan biri de Aristo’ya ait olduğu söylenen adalet dairesi metaforudur. 
16. yüzyıl Osmanlı bilginlerinden Kınalızâde bu metaforu yeniden şekillendirerek, devlet 
yöneticileri için adeta bir formül haline getirmiştir: Adldür mûcib-i salâh-ı cihân, / Cihân bir 
bâğdur dîvârı devlet, / Devletin nâzımı Şerî’atdür, / Şerî’ata olamaz hîç hâris, illâ mülk, / 
Mülk zabt eylemez illâ leşker, / Leşkeri cem’ idemez, illâ mâl, / Mâlı cem’ eyleyen 
ra’iyyetdür, / Ra’iyyeti kul ider pâdişâh-ı âleme adl.” (Çelebi, 2014: 646). 
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Đslam devlet yönetimi geleneğinde, adalet uygulamasında merkezi organ divan 
müessesesidir.  Zaman içinde Mezalim Divanı, Dar’ul adl veya Divan-ı Ali adıyla anılan 
divana herkes gelip şikâyetini sunabilirdi (Đnalcık a, 2012: 9). 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada etkileşimsiz nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Đbn Battûta’nın adalet 
uygulamasına ilişkin aktardığı izlenim ve kanaatler, kendinden önceki Đslam uygulamaları ve 
Đslam bilginlerinin formüle ettiği “adalet dairesi” kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Çalışma, tek bir tarihsel kaynaktan (Tancî, 2004) elde edilen verilerin, adalet dairesi 
kavramsal çerçevesinde değerlendirilmesi şeklinde desenlenmiştir. Verilerin tek kaynaktan 
alınması bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler dönemin 
Đslam topluluklarındaki adalet uygulamaları için genellenebilir niteliktedir. 

4. PROBLEM  

Đbn Battûta, 24 yıl süren büyük seyahatini 1325-1349 yılları arasında gerçekleştirdi. 
Fas’tan hac niyetiyle Mekke’ye gitmek için yola çıkan gezgin, Đslam dünyasının Afrika, 
Arabistan Yarımadası, Đran, Anadolu, Orta Asya, Hindistan, Maldiv Adaları ve Endülüs’te 
yerleşmiş bulunan hemen bütün topluluklarını ziyaret etti. Ayrıca Bizans, Çin ve Hindistan’da 
Müslüman olmayan topluluklardan bazılarını da gördü. Bu dönemde Bizans ve Çin 
imparatorluk niteliğinde yapılardı. Orta Asya’da yer alan Altın Orda Hükümdarlığı ve 
Hindistan’daki Dihlî Sultanlığı çevreye göre büyük sayılabilecek devlet yapılanmaları idi. 
Anadolu’da Selçuklular dağılmış, Osmanlılar henüz birlik sağlayamamışlardı. Beyliklerin 
hâkim olduğu bir dönemdi. Endülüs’te Tavaif-i Mülûk dönemi hüküm sürüyordu. Đbn Battûta, 
gezdiği bölgelerdeki yöneticileri ziyaret etmiş, kendileriyle konuşma imkânı bulmuş, Dihlî 
şehri yöneticisi Sultan Şemseddîn Lelmiş’in (1210-1236) ricası, biraz da zorlamasıyla kadı ve 
elçi olarak görev üstlenmiştir. Dönemin yönetim pratiklerini aktarması açısından Đbn 
Battûta’nın izlenim ve değerlendirmeleri son derece kıymetlidir.   

Tarihteki Đslam yönetim geleneği, üç hususu merkezi yönetimin vazgeçilmez ve 
devredilemez görevi saymıştır. Bunlar adalet, güvenlik ve vergi (zekât) toplanması 
konularıdır. Bunların dışında kalan bayındırlık, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi konular daha çok 
vakıf yapılanması ile bireylerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Toplum içinde en fazla kaynağa 
hükmeden kişiler yöneticiler olduğu için doğal olarak bu alanda en büyük sorumluluğu onlar 
üstlenmiş ancak adalet, güvenlik ve vergi toplanması uygulamasında olduğu gibi bu hizmetler 
merkezi bir nitelik kazanmamıştır. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde,  âdil bir 
hükümdarın görevlerini şöyle çerçevelendirir: “1. Para ayarını temiz tutmalı, 2. Halkı âdil 
kanunlarla idare etmeli ve kuvvetlinin zayıfa tahakküm etmesine meydan vermemeli, 3. 
Haydutları ortadan kaldırmalı, 4. Yolları açık tutmalı, 5. Herkese mertebesine göre muamele 
etmeli.” (Đnalcık, 2012a: 8). Yusuf Has Hacib’in hükümdara yüklediği temel görevler paranın 
ayarını koruyarak ekonominin işleyişini gözetmek, adaletin gerçekleştirilmesi ve güvenliğin 
sağlanmasıdır. 

Dünyadaki meşhur Đslam saraylarının, Avrupa’daki benzerleriyle karşılaştırıldığında 
görkemli yapılar olmadığı söylenebilir. Yaklaşık dört yüz yıl boyunca dünyanın en kudretli 
gücü kabul edilen Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı, tek katlı 
yapılardan oluşan mütevazı bir yönetim merkezidir. Endülüs’teki Elhamra, Topkapı’ya göre 
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çok daha ihtişamlı bir yapıdır. Mimari tarzları farklı bu iki yapıya uzaktan bakıldığında, 
mimari bütünlük içinde en belirgin ve ortak unsur Sultan’ın halkın şikâyetlerini dinlediği ve 
hükümler verdiği Adalet Kulesi’dir. Siyasetnâmelerde hükümdarlara halkın şikâyetlerini 
dinlemekten uzak kalmamaları öğütlenir. IV. Mehmed bunu gerçekleştirmek için Edirne’de 
saray duvarını yıktırıp bir Adâlet Köşkü yaptırmıştır (Đnalcık b, 2012: 146). 

Bu çalışmada,  Müslüman toplumların adalet uygulamaları merkezde olmak üzere, Đbn 
Battûta’nın dönemin adalet uygulamalarına ilişkin gözlem ve değerlendirmeleri ele alınmıştır.  
Problem cümlesi, Đslam medeniyeti deneyimindeki adalet kavramından hareketle şöyle 
oluşturulmuştur: 

Problem Cümlesi: Đbn Battûta’nın gezdiği bölgelerdeki Đslam toplumlarının adalet 
uygulamalarında, Đslam medeniyetinde “adalet dairesi” olarak kavramlaştırılan anlayışla 
bağlantılı, insana ve topluma bakış açısından kaynaklanan ortak yönler bulunur. 

Bu temel problem cümlesine bağlı olarak aşağıdaki alt problem cümleleri oluşturulmuştur: 

1) Hükümdarlar, şikâyetlerini anlamak ve adaleti uygulamak için değişik yollarla 
halka temas kurmakta ve onları dinlemektedir. 

2) Hükümdarlar adaleti hayata geçirmede temel aktör olan ulema ile sıcak ilişkiler 
kurarlar. 

3) Yol emniyeti adaletin yaşandığının en somut göstergesi olduğu için, 
hükümdarlar yol emniyetini sağlama konusunda özel gayret gösterirler. 

4) Hükümdarlar, adalet karşısında en güçsüz konumda olan yoksulları koruma ve 
kollama konusunda özel ilgi gösterirler. 

 
5. ĐBN BATTÛTA’NIN YÖNET ĐM UYGULAMALARINA DA ĐR GÖZLEMLER Đ 

Bu bölümde, Đbn Battûta’nın ziyaret ettiği dönemin toplumlarında adalet sürecinin 
işleyişine dair gözlemleri aktarılacaktır. Bu çerçevede, hükümdarların halkın şikâyetlerinden 
nasıl haberdar oldukları,  adalet sürecinin önemli aktörleri olan ilim adamlarıyla ilişkileri, 
adalet açısından en zayıf kesim olan yoksullara muameleleri, vergi düzenlemeleri ve yol 
emniyetini nasıl sağladıkları konuları ele alınacaktır. 

5.1. Adalet Uygulamaları 

Melik Nâsır Ebu’l-Ferh olarak da bilinen Mısır Sultanı Seyfeddîn Kalâvun Sâlihî (1293-
1299), yanında dört mezhepten kadılar bulundururdu. Sultan her hafta pazartesi ve perşembe 
günleri dört kadıyı yanına alarak meclis kurar, halkın şikâyetlerini onlarla birlikte dinlerdi. 
Dilekçeler huzurda okunduktan sonra derhal gerekenin yapılmasını emrederdi (Tancî, 2004: 
55). Đbn Battûta, Fas Sultanı Ebû Đnân’ın (1348-1358) her şikâyetçiye derdini bizzat 
sorduğunu aktararak, kendi ülkesinin yöneticisinin, bu davranışı ile diğer sultanlardan daha 
adil ve mütevazı olduğunu kaydeder.  

Makdeşav (Mogadişu) Sultanı Ebûbekir b. Şeyh Ömer, adalet işlerini kadı ve vezirleri 
eliyle yürütürdü. Kadı, vezirler ve sır kâtibi ve dört emir halkın şikâyetlerini birlikte dinlerdi. 
Doğrudan şeriatla ilgili konularda kadı, diğer hususlarda ise orada bulunan vezir ve 
kumandanlar karar verirdi. Sultanın görüşünün gerektiği durumlarda konu kendisine yazı ile 
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iletilir; sorular bekletilmez, kâğıdın arkasına yazılarak hemen cevap verilirdi (Tancî, 2004: 
365). 

Umân hükümdarı Ebû Muhammed b. Nebhân halkla ilişki kurarken yanında vezir ve 
yardımcılarından hiç kimseyi bulundurmazdı. Konağının kapısı önüne oturarak, kendisi ile 
görüşmek isteyen yerli olsun, yabancı olsun herkesle doğrudan görüşürdü. Đbn Battûta, 
sultanın bu davranışını Arap geleneğinin eşitlikçi özelliğine bağlar (Tancî, 2004: 383).  

Ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanan Altın Orda Devleti’ne bağlı Kırım’da 
hayvan sürüleri bekçisiz, çobansız otlamaktadır.  Yanında çalıntı hayvan bulunan kimsenin 
cezası bunu iade etmek, ilaveten çalınan hayvanın türünden dokuz adet daha vermektir. 
Hırsızlık yapanın bunu ödemeye gücü yoksa bedel olarak çocukları alınır; çocuğu yoksa 
kendisi öldürülürdü (Tancî, 2004:  466).  

Hint ülkesine at getiren Türk tüccarlardan atlarının dörtte biri vergi olarak alınıyordu. Hint 
Sultanı Muhammed Şah bu vergiyi kaldırmış ve Müslüman tacirlerden zekât, Müslüman 
olmayanlardan öşür alınmasını emretmişti (Tancî, 2004: 470). Öşür uygulaması, ülkedeki 
bütün vergilendirme sistemi için geçerli bir standart olarak belirlendi. 

Huvârezm Beyi Kutlû Dümûr yargılamaları, kumandanlar ve fakihlerden oluşan kalabalık 
bir toplulukla birlikte gerçekleştirirdi. Davanın konusu tamamen şer’î ise hüküm vermek 
kadıya aitti. Şer’î davaların dışında kalan konularda kararı ümera meclisi verirdi (Tancî, 2004: 
522-523). Đbn Battûta’nın bu anlatımındaki “şer’i davaların dışında kalan konular”dan kasıt, 
halk ile ümera, tahsildar ve nüfuzlu şahıslar arasındaki davalar olmalıdır (Uzunçarşılı, 1970: 
10).  

Adalet uygulaması konusunda özgün örneklerden birisi Dihlî şehri yöneticisi Sultan 
Şemseddîn Lelmiş’e (1210-1236) aittir. Hint halkı geleneksel olarak beyaz elbise giyerdi. 
Sultan Şemseddîn Lelmiş herhangi bir konuda şikâyeti olanların, haksızlığa uğrayanların 
sokağa renkli elbise ile çıkmalarını emretti. Böylelikle, halkın dertlerini dinlediği özel 
günlerde veya şehirde atıyla dolaşırken mağdurların şikâyet etmelerine gerek kalmaksızın, 
renkli elbise giymiş bir kimse gördüğünde hemen onunla ilgilenir, kendisine zulmedeni bulur 
ve adaleti gerçekleştirirdi. Gece olabilecek zulümlerde, adaletin yerine getirilmesinde 
gecikme olmaması için sarayının kapsına mermerden iki aslan heykeli koydurttu. Heykellerin 
boynuna zincirler bağladı. Zincirlerin ucunda, Sultanın işitebileceği yerde çan bulunuyordu. 
Gecenin bir vaktinde zulme uğrayan kimse bu zincirleri çekip çanı çaldığında Sultan uyanır, 
mazlumun şikâyetiyle hemen ilgilenirdi (Tancî, 2004: 622). 

Đbn Battûta Hindistan’da hüküm süren Tuğlukoğlu Muhammed Şâh’ın (1324-1351) adalet 
uygulamalarına dair ayrıntılı aktarımlarda bulunur. Bu anlatımlarda hükümdarın, hakkındaki 
şikâyetlerle ilgili olarak yargılanmak üzere kadının huzuruna çıktığı belirtilir. Hint ulularından 
biri, kardeşini haksız yere öldürttüğü gerekçesiyle hükümdardan şikâyetçi olur. Kadı 
hükümdarı mahkemeye çağırır. Hükümdar silahsız olarak kadının huzuruna gelir, saygıyla 
eğilerek kadıyı selamlar.  Kadı hükümdarı karşılamak için ayağa kalkmaz. Yargılama 
sonucunda, hükümdarın, şikâyetçinin kardeşini haksız yere öldürttüğü yönünde karar çıkar. 
Hükümdar gerekli diyeti ödeyerek şikâyetçiyi uzlaşmaya razı eder. Başka bir vakada, bir 
Müslüman, Tuğlukoğlu Muhammed Şâh’tan alacaklı olduğunu iddia eder. Kadı her ikisini de 
dinler; adamı haklı bularak sultanın borcu ödemesine hükmeder. Diğer bir olayda bey 
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çocuklarından biri kendisini haksız yere dövdüğü iddiası ile sultanı kadıya şikâyet eder. Kadı 
tarafları dinledikten sonra sultanı şikâyetçiyi haklı bularak sultana kısas uygulanmasına 
hükmeder. Çocuk kısas olarak hükümdara sopayla yirmibir defa vurur (Tancî, 2004: 683-
684).  

Tuğlukoğlu Muhammed Şâh her Pazartesi ve Perşembe günleri, zulüm, gasp ve kayırma ile 
ilgili şikâyetleri bizzat dinlemek üzere konağını halka açardı. Derdini anlatmak isteyen hiç 
kimsenin hükümdarın huzuruna çıkması engellenemezdi. Bunu yapan görevliler 
cezalandırılırdı (Tancî, 2004: 685). Tuğlukoğlu Muhammed Şâh adaletin gözetilmesi 
konusunda kendi valilerine karşı da müsamaha göstermezdi. Sultan, Beyâna şehrine ziyarete 
gittiğinde halk şehrin yöneticisi Melik Mücîr’den şikâyetçi oldu. Bunun üzerine şehrin 
yöneticisi Melik Mücîr, boynuna halka takılarak hükümdarın huzuruna çıkarıldı. Halkın 
şikâyetleri yazılı olarak alındı. Şikâyetler haklı bulunarak kendilerine tazminat ödenmesine 
karar verildi, Melik ölüm cezasıyla cezalandırıldı (Tancî, 2004: 763). 

Đbn Battûta, Kavlem şehrinin Müslüman olmayan hükümdarı Tîreverî’nin adalet 
uygulamaları konusunda iki olay nakleder. Iraklı Müslüman bir okçu kendi grubundan birini 
öldürdükten sonra büyük servet sahibi Âvacî’nin evine sığınır. Müslümanlar ölen kişiyi 
defnedecekleri zaman hükümdarın adamları buna engel olur. Katil teslim edilmeden ölünün 
gömülmesine izin verilmeyeceğini söylerler. Tabut içindeki ceset getirilip katilin sığındığı 
Âvacî’nin kapısının önüne bırakılır. Âvacî katili kurtarmak için fidye ödemeyi önerse de 
kabul görmez. Sonunda fail teslim edilir ve ölümle cezalandırılır. Maktul ancak bundan sonra 
gömülebilir.  

Diğer olay hırsızlığın cezalandırılması ile ilgilidir. Tîreverî bir gün toplumun önde gelen 
kişilerden olan damadı ile birlikte ata binerek şehrin dışında gezintiye çıkar. Bahçelerin 
arasından geçerken damat yere düşmüş bir üzüm tanesini alıp yer. Bunun üzerine hükümdar 
hemen orada damadının kılıçla ikiye bölünmesini emreder, cesedin parçalarını yolun iki 
kenarına astırır.  

Hükümdar Tîreverî’nin davranışı diğer yöneticiler için örnek oluşturur. Kalikût’ta 
Müslüman bir tüccarın kılıcı hükümdar naibinin yeğeni tarafından gaspedilir. Tacir, durumu, 
gaspçının amcası olan naibe aktarır. Biraz sonra yeğen elinde gaspettiği kılıçla amcasının 
huzuruna gelir. Naip kılıcın çalıntı olduğundan emin olunca hemen orada, o kılıçla yeğeninin 
boynunun vurulmasını emreder (Tancî, 2004: 813).  

Đbn Battûta kendi ülkesinin hükümdarı Ebû Đnân’ın halkın şikâyetlerini dinleme, adaleti 
işletme usulünü de anlatır. Ebû Đnân halkın şikâyetlerini Cuma günleri dinlemektedir. Cuma 
namazı ile ikindi arası kadınlar, ikindiden sonra erkeklerin şikâyetleri dinlenir. Şikâyet 
sahipleri dilekçesini hükümdarın huzurunda bizzat kendisi okur. Hükümdarın yanında fıkıh 
bilginleri ve kadılar yer alır. Şikâyetler hemen karara bağlanır (Tancî, 2004: 933). Fas 
Sultanının yüksek memurlara sürekli “Sakın ha, halka zulmetmeyin!” uyarısında bulunduğunu 
ileten Đbn Battûta, sultanın yoksulların hayatını kolaylaştırma konusunda şu tedbirleri aldığını 
bildirir: 1) Hapishanedekilere yeterli miktarda, iyi pişmiş ekmek ve aş verilmesi, 2) Ülkenin 
her yanındaki kimsesiz, çaresiz, yaşlı kadın ve erkeklerin giydirilmesi, 3) Kurban bayramında 
bu tür aciz kimselerin hayrına kurban kestirilmesi, 4)Ramazanın yirmiyedisinde ülke 
kapılarında toplanan tüm vergilerin yoksullara dağıtılması, 5) Peygamberimizin doğduğu 
kutlu mevlid gecesinde ülkenin her yanında mevlid merasimi düzenlenmesi ve halka yemek 
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dağıtılması, 6)Yetim çocukların sünnet ettirilmesi, aşure günü kendilerine yeni elbise 
giydirilmesi, 7)Zayıflara ve yoksullara çeşit çeşit tahıl verilmesi, 8)Başşehirdeki yoksullara 
yatak olarak kullanmak üzere yumuşak halı ve kadife kumaşlar verilmesi, 9)Ülkenin her 
yanına hastaneler yaptırılması, hastanelere doktorlar tayin edilmesi, hastaların giderlerini 
karşılamak için vakıflar kurulması (Tancî, 2004: 937).  

Đbn Battûta’nın naklettiği örneklerde halkla ilişki kurmak konusunda hiç hevesli olmayan 
yöneticiler de vardır. Yemen bölgesinde hüküm süren Zafâr hükümdarı Sultan Mugîs b. Melik 
Fâiz (1278 m.) evinden sadece Cuma namazları için çıkar. Sokağa çıktığında ahaliden kimse 
yolda bulunamaz, hükümdarın yolu kesilemez. Hükümdarın önüne çıkanlar olursa dayakla 
cezalandırılır. Hükümdar halkın şikâyetlerini konağında özel muhafızlar komutanı aracılığıyla 
alır. Cevabını da kendilerine bu yolla iletir (Tancî, 2004: 377).  

5.2. Đlim Adamlarına Saygı  

Đslam geleneğinde ilim adamlarına saygı, Batı’daki saf bilimsel gelişmelerden haberdar 
olmak arzusundan farklı olarak yöneticinin bilim adamlarını hukukun ve adaletin kaynağı 
olarak görmesinden kaynaklanır. Bu bağlamada ilim adamlarına saygı hem yöneticinin doğru 
kararlar vermesini sağlayan bir ilişki biçimi hem de halk nezdindeki meşruiyetini güçlendiren 
bir dayanaktır. Bilgisi ve özgüveni yüksek ilim adamları, sultanlara hakikati hatırlatma 
konusunda önemli işlevler üstlenmiştir. Bu ilişkide hem sultanın dinlemeye açık olması hem 
de ilim adamının doğru bildiğini söylemekten geri kalmaması gereklidir. Bazı durumlarda 
ilim adamı söylediği sözün arkasında durmanın bedelini canı ile ödemiştir. Bilâd-ı Lûr Kürt 
Beyi Sultan Atabek Ahmed (1332 m.) kendisinin yanında ilim adamlarının da bulunduğu bir 
toplantıda sarhoş bir halde Đbn Battûta’ya “Konuş, bir şeyler söyle” der. Đbn Battûta kendisine 
önündeki sürahileri göstererek şöyle cevap verir: “Sözümü dinleyeceksen derim ki sen iyi 
yürekliliği, dünyaya değer vermezliği ve Allah sevgisiyle ünlenen Sultan Ahmed’in 
soyundansın. Senin hükümdarlığında şu önündekilerden gayrı kötülenecek bir şey yok!” 
Sultan bu sözlere rağmen sultan Đbn Battûta’dan yanında kalmasını ister. Diğer âlimler Đbn 
Battûta’yı bu cesaretinden dolayı kutlarlar (Tancî, 2004: 279). 

Milas Sultanı Şucâeddîn Orhan Bey,  zamanının büyük bölümünü âlimlerle geçirir, fıkıh 
bilginlerinden oluşan bir grubu yanından hiç ayırmaz. Đbn Battûta kendisini ziyaret ettiğinde, 
Ayasluk hükümdarı ile görüşmesi nedeniyle sultan büyük fakih Harizmî’ye kırgındır.  Đbn 
Battûta arabuluculuk yaparak bu ikilinin arasını düzeltir (Tancî, 2004: 412). 

Altın Orda Devleti sultanı Muhammed Uzbek Han (1312-1341), bölgenin en kudretli 
hükümdarlarından birisidir. Sultan Cuma günleri şeyh Nizâmeddîn’i zaviyesinde ziyaret eder. 
Fakirlere, evsiz barksızlara, yolculara karşı çok mütevazı olan şeyh, Sultan geldiğinde onu 
karşılamak için ayağa kalkmadığı gibi, kendisine hürmetli ve alçak gönüllü bir dille konuşan 
sultana karşı aksi bir tutum sergiler. Buna rağmen sultan şeyhi ziyaret etmeyi sürdürür (Tancî, 
2004: 518).  

Mâllî’de bir fakih Sultan Mensâ Süleyman’ın (1341-1361) huzuruna çıkar, çekirge 
mecazını kullanarak, halkın maruz kaldığı zulmü sultan ve adamlarına anlatır: Adamın geldiği 
bölgeyi çekirgeler istila etmiş. Ermiş kişilerden birisi, ‘Bu çekirgeler de her yanı kapladı’ 
deyince, çekirgelerden biri şöyle cevap vermiş:  ‘Hak Teâlâ bizi zulmün egemen olduğu 
ülkenin ekinlerini yok etmek için gönderdi!’ Kadı ve hükümdar bu sözlere katıldıklarını 
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bildirirler. Hükümdar kumandanlarına dönerek şöyle der: Benim zulüm ve haksızlık ile 
zerrece ilişki yoktur! Aranızda zalimlik edenleri cezalandırdım! Her kim bir zorbayı tanır da 
bana haber vermezse o herifin yaptığı kötülüklerin günahı haber vermeyenin boynuna olsun! 
Kötülüklerin cezasını veren güçlü ve Kahhar Allah bunun hesabını soracaktır ondan!” (Tancî, 
2004: 971). 

Dihlî şehri hükümdarı Sultan Şemseddin Lelmiş, Đbn Battûta’nın ilmi düzeyini farkederek, 
kendisini biraz da zoraki olarak yüksek bir maaşla Dihlî kadılığına tayin eder (Tancî, 2004: 
737).  

Fas Sultanı Ebû Đnân her gün sabah namazından sonra sarayın mescidinde ilim meclisleri 
düzenler. Huzurunda Kur’an yorumu, hadis, fıkıh ve tasavvuf kitapları okunur (Tancî, 2004: 
935). 

5.3. Yoksulları Gözetme 

Sadece küçük yapılarda değil, Đmparatorluk yapılarında da sultan, kendini ülkenin özellikle 
hazinenin sahibi olarak görür ve buna göre davranır. Kaynak dağıtımında yoksullar öncelikli 
olmak üzere, sultan yeri geldiğinde ülkeye gelen yabancıları, ulemayı ve sanatçıları destekler. 
Đbn Battûta’nın bu konuda aktardığı uygulamalar şunlardır: 

Mısır Sultanı Seyfeddîn Kalâvun Sâlihî (1293-1299)  her sene hacca gidenlerden fakir 
olanların yiyecek ve içeceklerinin taşınması, takati kalmadığı için yürüyemeyenlerin binmesi 
amacıyla Mısır’dan ve Şam’dan Mekke’ye uzanan yollar üzerinde develer hazır bulundururdu 
(Tancî, 2004: 53). Kulva Sultanı yoksullarla birlikte yemek yerdi. Bir gün yemekte elbisesini 
isteyen yoksula hemen çıkarıp verdi. Sonra oğlu fakirden bu elbiseyi on hizmetkâr karşılığı 
bedelle satın aldı.  Olayın halk tarafından beğenilmesi üzerine sultan fakire on köle ve iki yük 
dolusu fildişi daha hediye etti (Tancî, 2004: 367). 

Đbn Battûta Anadolu’da Lâdik Sultanı Yınanç Bek’i (ö.1334), Milas Sultan’ı Menteşoğlu 
Şucâeddîn Urhan Bek’i  ve Aydınoğlu Beyliğinin başında bulunan Umur Beyi (1334-1348) 
ziyaret eder. Her üç beyin yanında, sürekli birlikte oldukları bir âlim grubu bulunmaktadır 
(Tancî, 2004: 411-425). 

Đslam topluluklarında kaynak dağıtımının etkili ve kalıcı yollarından birisi vakıf sistemidir. 
Đbn Battûta Hindistan’ın susuz bölgelerinde yöneticiler tarafından vakıf olarak yaptırılan çok 
sayıda kuyu olduğu bilgisini aktarır. Gezgin, susuzluktan kavrulmak üzere iken bu kuyulardan 
birisinden nasıl su çektiğini ayrıntılarıyla anlatır (Tancî, 2004: 767-768).  

5.4. Vergi Düzenlemeleri 

Đbn Battûta gezdiği yerlerdeki vergi uygulamasına ilişkin de bazı uygulamalar 
aktarmaktadır. Hindistan’daki Lâherî şehri valisi Alâülmülk, “âmil” vali sıfatıyla halktan 
yüzde on oranında vergi topladığını ve bunun yarısını hükümdara gönderdiğini belirtir. 
Multân emiri Kutbülmülk, Đbn Battûta oraya vardığında, tüccarların malının dörtte biri vergi 
olarak alınmaktadır, ancak iki yıl sonra, Abbâsi halifesi Ebu’l Abbâs’a biat ettikten sonra 
sultan bu vergiyi kaldırdığını, bundan böyle halktan zekât ve öşürden başka vergi 
alınmayacağını duyurur (Tancî, 2004: 591-593).  
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Dihlî sultanı Alâedddîn Muhammed Şah Halacı (1296-1316) pazarın işleyişini, fiyat 
seviyesini, halkın satınalma gücünü muhtesipler vasıtasıyla yakından izler. Devlet hazinesini 
kullanarak bir bakıma serbest piyasada düzenleyici rol oynar. Muhtesiplerin, pazarda et 
fiyatının aşırı yükselmesinin sığıra yüklenen aşırı vergiden kaynakladığını bildirilmeleri 
üzerine tüccarları çağırtır, onlara sermaye verir.  Bu para ile sığır ve koyun alarak pazara 
sunmalarını ister. Bu ticaretin kazancı devlet hazinesine yatırılacak, kendilerine de bir miktar 
komisyon ödenecektir. Aynı yöntemle tahıl fiyatları yükseldiğinde, devlet ambarını halka 
açarak fiyatların düşmesini sağlar (Tancî, 2004: 631). 

Hint Hükümdarı Tuğlukoğlu Muhammed Şah hediye adı altında varlıklı kesimden 
doğrudan vergi toplar. Kendisine bir kasabanın geliri bırakılan her asilzâdenin, bayram 
kutlamasında sultana altın dolu bir kese getirmek mecburiyeti vardır (Tancî, 2004: 659).  

 5.5. Yol Güvenliği 

Yol güvenliğinin sağlanması, hem Đslam geleneğinin devlet yöneticisine yüklediği temel 
bir görev hem de ülkede ekonomik ve ticaret hayatının canlılığı için temel bir zorunluluktur. 

Hindistan’ın Malabar bölgesinde Müslümanlar ve Hindular birlikte yaşamaktadır. 
Hâkimiyet Müslümanlarda olmasına rağmen arada Hindu şehirleri de bulunur. Đbn Battûta ‘iki 
aylık yol’ olarak belirttiği bu bölgede yol güvenliğinin çok üst düzeyde olduğunu belirtir. 
Meyveler yere dökülse kimse eğilip bir şey almaz. Çünkü bu davranışın bedeli ölümdür 
(Tancî, 2004: 796). Đbn Battûta’nın aktardığına göre Çin’deki yol güvenliği, Hindistan’da 
gördüğünden daha yüksek ve sistemlidir. Yazarımız buradaki güvenlik mesafesini ‘dokuz 
aylık güzergâh’ olarak tanımlar. Sistem şöyle işlemektedir: Her konak yerinde, yaya ve atlı 
koruyuculardan oluşan bir grup askerin beklediği bir han bulunur. Askerlerin âmiri, akşam 
handa ağırlanan yolcularla ilgili bilgileri deftere kaydeder, mühürler, sonra da hanın kapısını 
kilitler. Sabahleyin hana gelen görevli yolcuları adıyla çağırır, rehber eşliğinde bir sonraki 
hana ulaşmalarını sağlar. Rehber hanın görevlisinden yolcuların tümünün ulaştığına dair bir 
yazı alarak bir önceki hanın görevlisine teslim eder (Tancî, 2004: 899). 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Đbn Battûta Seyahatnâmesi içerdiği bilgiler itibariyle birçok yönden incelemeye konu 
olabilecek nitelikte bir eserdir. Bu çalışmada gezginin sadece yönetim uygulamalarına dair 
gözlemleri, belirlenen problem cümlesi çerçevesinde ele alınmıştır. Problem cümlesinde, “Đbn 
Battûta’nın gezdiği bölgelerdeki Đslam toplumlarının adalet uygulamalarında, Đslam 
medeniyetinde ‘adalet dairesi’ olarak kavramlaştırılan anlayışla bağlantılı, insana ve topluma 
bakış açısından kaynaklanan ortak yönler bulunduğu” varsayımı öne sürülmüştü. 
Seyahatnâme üzerinde yaptığımız incelemede, Đbn Battûta’nın, dönemin geniş Đslam 
coğrafyası içinde naklettiği adalet uygulamalarında, sultanların halkın şikâyetlerini doğrudan 
dinlemeleri, adaletin geliştiricisi ve uygulayıcısı konumundaki ulema ile saygılı ili şkiler 
geliştirmeleri, kendi bölgelerindeki yol güvenliğini sağlamaları, yoksullara sahip çıkmaları 
bölgesel sınırları aşan ortak uygulamalar olarak öne çıkmaktadır. Tuğlukoğlu Muhammed Şah 
örneğinde olduğu gibi gerektiğinde hükümdarlar kadının karşısında geçip 
yargılanabilmektedir. 

Dönemin Đslam toplumlarında gerçekleşen adalet uygulamaları, Hz. Peygamber’den beri 
devam edegelen davranışlarla ve “adalet çemberi” olarak kavramsallaştırılan, bir toplumda 
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adalet olmazsa, bunun zincirleme etkisi sonucunda sultanın hükümranlığının da yürümeyeceği 
anlayışı ile uyum içerisindedir.  

Đbn Battûta’nın gezdiği topraklarda adalet fikri sadece Müslümanlara has olmayıp Hindu 
yönetimindeki bölgede, sultanın yabancı birisinin kılıcını gaspeden yeğenini hemen infaz 
edecek kadar katı uygulamalar yapılmaktadır. Đbn Battûta’nın gezdiği yerler içinde en 
gelişmiş yol güvenliği sisteminin, Müslüman olmayan Çin Đmparatorluğu topraklarında 
olduğunu kaydetmek gerekir. 

Bu aktarımlardan, Đbn Battûta’nın ziyaret ettiği Đslam toplumlarında hiçbir zulmün 
olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. Onun aktarımlarında, bazı yöneticilerle ilgili çok geniş 
zülüm ve cinayet vakaları da nakledilir. Ancak cinayetler daha çok saltanatın el değiştirmesi 
süreciyle ilgilidir. Bu durum, bölgesel olmaktan ziyade, saltanat idaresinin el değiştirmesinin 
karakteriyle ilgilidir. Đronik biçimde, Hint Sultanı Tuğlukoğlu Muhammed Şah örneğinde 
olduğu gibi, en büyük zulüm davranışını sergileyen hükümdar, diğer yandan kendisinin 
yargılanmasını kabullenmek gibi adaletin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Makalenin problem 
cümlesini dikkate aldığımızda, yöneticilerin adaletin uygulanmasına yönelik ortak 
davranışları dikkat çekicidir. Bu davranışları önemli ölçüde, Đslam medeniyet süreci içinde 
kavramsallaştırılan “adalet çemberi” yaklaşımı ile açıklamak mümkün görülmektedir. Bu 
kavramsallaştırmaya göre adalet, cihanın salahının teminatıdır: “Cihan, duvarı devlet olan bir 
bahçe gibidir. Devletin işlerini tanzim eden Şerîat (hukuk)tır. Şerîatı mülk (hükümdarlık)ten 
başka bir şey koruyamaz. Ancak mülkün hâkimi olan hükümdar bunu asker olmadan 
başaramaz. Asker ise ancak mal ile sağlanır. Malı kazanan reâyâdır. Râiyyeti âlemin 
padişahına kul eden, ona bağlı kılan ise sadece ve sadece adâlettir.”  Đbn Battûta’nın 
aktarımlarındaki, sultanların halkın şikâyetlerini aracısız olarak dinlemeleri, bu şikâyetlere 
hemen çözüm üretme, verilen hükümlerin hızla uygulanması, vergi uygulamasında öşür 
ölçüsünün dikkate alınması, yol güvenliğini sağlama gayretleri, ulema ile ilişkiler adalet 
dairesi döngüsünün işleyişini temine yönelik çabalardır. Bu niteliğiyle, saltanat kavgasının 
niteliğinden kaynaklana zulümler olmakla birlikte, Đbn Battûta’nın ziyaret ettiği Đslam 
toplumlarında adalet uygulamalarının, ‘adalet dairesi’ kavramsallaştırmasıyla tutarlı, 
dolayısıyla dönemin tüm Đslam toplumları için genellenebilir bir çıkarım olduğu söylenebilir. 

Araştırmacılar Đçin Öneriler 

Halil Đnalcık’ın (2012: 5) işaret ettiği gibi doğuda, özellikle Đslam toplumlarında yönetim 
düşüncesi daha çok pendnâme ve siyasetnâmelerle ortaya konulmuştur. Evrensel düzeyde 
yönetim düşüncesi tarihini kavramak için, Đslam dünyasında üretilen siyasetnâmelerin, aynı 
dönemde batı dünyasında üretilen benzer eserlerle karşılaştırılarak incelenmesi ufuk açıcı 
olabilir. Kechichian ve Dekmejian’ın (2009) Sicilyalı siyasetnâme yazarı Đbn Zafer’in Adil 
Hükümdar isimli eserin önüne koydukları, Đbn Zafer’in eseri ile Machiavelli’nin 
Hükümdar’ını karşılaştırdıkları inceleme bu alanda iyi bir örnektir. Đbn Zafer’le Machiavelli 
arasında 350 yıllık bir süre olduğu göz önüne alındığında, dönem olarak birbirine daha yakın 
eserlerin karşılaştırılması yönetim yazınına yeni katkılar sağlayabilir. Benzer bir çalışma Đbn 
Battûta ile aynı dönemde Batı toplumlarını gezmiş bir yazarın gözlemleri arasında da 
yapılabilir. 
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MAL Đ SUÇ DEDEKTĐFLERĐNĐN BĐLGĐYE ULA ŞMA DAVRANI ŞLARI 

Fuat ALTUNBA Ş∗∗∗∗ 

ÖZ 

Bu niteliksel çalışmanın amacı Dallas-Fort Worth (DFW) Metropolitan bölgesinde orta büyüklükteki 
şehirlerin polis birimlerinde çalışan Mali Şube Dedektiflerinin bilgiye ulaşmadaki davranışlarını Bilgi Arama 
Sürecinde (Information Seeking Process) gözlemlemektir. Bu çalışma, Kuhtlau (1983) tarafından üretilen Bilgi 
Arama Süreci modelini bazalmaktadır. Model kullanıcıların bilgiye ulaşma davranışlarını altı aşamada 
açıklamaktadır. Modele göre sürecin anahtarı belirsizlik duygularına dayanmaktadır. Sürecin erken safhalarında 
belirsizlik azalmakta ve güven artmaktadır. Çalışmanın sonuçları, mali şube dedektiflerinin özellikle var olan bilgiye 
ulaşmada bazı zorluklarla karşılaştıklarını göstermektedir. Buna ek olarak, teknolojinin hızla ilerlemesinden dolayı 
dedektiflerin rekabet gücünü koruyabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, mali şube 
dedektiflerinin bilgiye ulaşmada kullandıkları yöntemler gazeteciler, avukatlar, güvenlik görevlileri, bilgisayar 
uzmanları gibi profesyonellerin kullandıkları yöntemlere benzerlikler göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Araştırma Yöntemi, Mali Suçlar, Polis Birimi. 

 

INFORMATION SEEKING BEHAVIORS OF FINANCIAL CRIME INVESTIGATORS 

ABSTRACT 

The purpose of this qualitative study is to observe information seeking behaviors of Financial Crime 
Investigators (FCSs) in mid-size police agencies among the police departments of Dallas-Fort Worth (DFW) 
Metroplex area cities through Information Seeking Process (ISP). This study is based on the ISP Model produced by 
Kuhtlau (1983). The ISP Model explains users' information seeking behaviors in six stages. According to the model, 
the feeling of uncertainty is the basis of the process. In the early stages of the process, uncertainty decreases and 
confidence increases. The results show that financial crime investigators experience some challenges in accessing 
particularly to existing information. In addition, as technology is rapidly advancing, investigators should develop 
their skills to maintain competitive status. Additionally, the skills used by the financial crime investigators to access 
information show some similarities to other professionals such as journalists, lawyers, security officers and computer 
specialists. 

Key Words: Information Seeking Process, Financial Crime, Police Department. 

 

1. INTRODUCTION 

There are different definitions of financial crime, and one of the most common definitions 
is “the crime against property, which involves the unlawful conversion of the ownership of 
property to one’s own personal use and benefit” (Wikipedia, 2010). Corruption is the most 
common round of financial crimes. DiRienza et al. (2007), state that scholarly studies have found 
the reasons for corruption range from legal systems, government regulations, GDP levels and 
salaries of public officers to poverty, cultural and religious aspects. Moreover, the important point 
is that highly corrupt countries lose their effectiveness and have a bad reputation in the 
international arena.  According to Andersen (2009), corruption is considered one of the important 
obstacles to the progress of developing economies. Furthermore, Ades & Tella (1999) explain 
that speculations allow people to think about costs and benefits of the corruption in economy, but 
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generally scholars argue that corruption negatively affects the growth and investment the 
economy. Recent studies emphasize that reforms and regulations on the legal system can 
contribute to the fight against corruption. In recent years, almost all countries have developed 
anti-corruption reforms. They afford significant parameter for reforms and regulations. Increasing 
public officers' salary is another way of reducing corruption. In this context, Quah (2001) argue 
that increasing salaries and establishing effective monitoring system be minimized corruption. 
According to some economists, competition is also another different and effective approach to 
support fighting corruption. Providing the same good or services among officials can support the 
fight against corruption.  

Solutions to this problem are now widely discussed. Recently, researchers have made 
significant improvements in overcoming this difficulty by e-government strategy.  Using the e-
government strategy presents an important solution to the multi-oriented problem of corruption 
(Andersen, 2005:202). The main aim of this solution is to increase the transparency and 
accountability between people and officers. Around the world, there are some examples of how 
the system of e-government helps to the fight against corruption. In Pakistan, tax department to 
reduce contact between tax collectors and taxpayers installs the information and communication 
technology system. In the Philippines, an online e-procurement system has been established by 
the Department of Budget and Management to raise transparency in business (Andersen, 
2005:206). These examples show that e-government gives many opportunities to solve the 
corruption problem. 

Accessing information is another suggestion for reducing corruption. The major argument 
of this solution is freedom of information, which encourages citizens to access information 
related to their work. This transparency of information creates a more open and sensitive society 
(DiRienza et al., 2007: 322).  On the governmental level, access to information and information 
transparency creates an important impact on fighting corruption. One of the most transparency-
restricted countries is China. In China, researchers, scholars and government bureaucrats have 
made a huge campaign about transparency in the Guangzhou region.  

In order to successfully combat to corruption, the competition among the public servants is 
also a worthy suggestion. Researchers generally show that if there is less competition among the 
provision of government goods and services, there is much mistreatment between people and 
public servants (Ades & Tella, 1999: 986). Because the government activities centralize 
government goods and services, public servants can control them easily. As a result, comparative 
environments have a substantial impact on reducing the effects of corruption. 

In this study, the researcher focuses on the information seeking strategies, which are used 
by investigators because information needs and information seeking are an essential part of 
fighting crime.  

Many researchers have developed various models based on the information seeking 
behaviour and information needs studies of various groups. According to some research, before 
understanding professions’ information seeking behaviours one you should figure out 
individual’s information needs. T.D. Wilson’s (1999) problem solving model helps overcoming 
obstacles between information needs and seeking behaviour. Kuhlthau (1991) study on the 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

393 

information search process of lawyers, gives an idea about lawyers’ information seeking process. 
Briefly, the nature of this idea is that lawyers are involved in complex tasks. In order to cope with 
this they preferred to use computer database.  Allen Foster (2003) brings a new perspective to 
information seeking behaviour research with his nonlinear model. Finally Leckie, Pettigrew, and 
Sylvain’s (1996) model is based on the complexity of a professional’s work life.  

2. REVIEW OF THE INFORMATION SEEKING BEHAVIORS OF THE POLICE 

Studies examining police investigators' methods of seeking information have been very 
limited. In fact, no previous attempts have examined the information seeking behaviour of anti-
corruption investigators. 

In this section of the study, researcher reviews information seeking behaviour and the 
information literacy of police. He also reviews the perceived gap in the literature of information 
seeking behaviour of police. The need for more research on information seeking behaviour of 
police remains. 

The limited literature about the information seeking behaviour of law enforcement 
agencies, including police, includes Schefcick (2004), Kostiainen, Valtonen & Vakkari (2003), 
Baker (2004), Tatil (2009), Aksakal (2005), and Li & Belkin (2010). 

Schefcick's study (2004), concerning the information seeking behaviour of private 
investigators is one of the most interesting studies. Using a combination of observation and 
interviews, Schefcick studies private investigators as high-risk information providers. He 
categorizes the investigators in four groups according to their investigative businesses:  

“ The “home-based” private investigator” (typically one individual with no additional 
staff); 2) the “‘high-street’ agency” (also typically one individual, but one who works 
primarily within the legal profession and may employ one or two administrative staff); 
3) the “‘regional’ agency” (may have multiple offices within one region, or even 
across the country, typically has in-house and/or structured training and programs, 
and they run their business more formally); and 4) the “‘prestige’ companies” 
(typically have national and/or international offices and provide services almost 
exclusively for the corporate world, and their investigators typically have more 
specialized backgrounds).” (Schefcick, 2014: 21-22). 

As a result of observing and interviewing a number of participants, the author deduces that 
the average private investigator has good general cognitive ability, system capability, and 
information seeking skills. The investigators’ experience in the field, their previous cases, and 
repeated relationship with other people increase their information seeking skills. According to 
Schefcick (2004), the steps in the information search process include recognizing/accepting a 
problem, defining the problem, selecting a source, formulating a query, executing a query, 
examining results, extracting information, and reflecting/stopping. In addition, Schefcick (2004) 
insists that the main problem with the information seeking process is that most people do not 
have domain and legal capability, and do not have time to spend on research processes. 

Investigators look for the best information so they can make better decisions about their 
cases. Thus, they need a wide variety of sources, such as crime scenes, witnesses, and police 
records. Investigators can make inaccurate or incomplete decisions due to lack of information. 
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This task is essential to the information seeking and searching process. Tatil (2009) implies that 
there is a positive relationship between these tasks and information seeking behaviours. When the 
tasks increased, the number of information sources also increased. In addition, increasing the 
tasks required more external information sources and variety of basis.  

Experience is another important factor in the decision making process. According to 
Aksakal (2005), experience has an important impact on successful information seeking 

Work tasks directly affect investigators’ decision-making process (Li & Belkin 2010: 
1775). The work task, they maintain, is an independent variable that affects human information 
seeking and search behaviour. Therefore, investigators should take more time and put effort to 
obtain information in complex work tasks. 

2.1. Population and Sampling 

For this study, five anti-corruption investigators interviewed in the DFW area mid-size city 
police departments. The purpose of this research is twofold: 1) to discover information seeking 
behaviours of investigators on problem solving, and 2) to understand which barriers affect their 
search process.  

The unit of analysis of this study is anti-corruption investigators, so the survey cannot be 
offered to anyone but anti-corruption investigators. The specific unit of analysis of the research is 
one who works in the field to conduct anti-corruption investigation. The number of investigators 
depends on the size of the city.  

2.2. Methodology 

The general focus of the study was five anti-corruption investigators interviewed in the 
DFW area mid-size city police departments. This study is divided into three parts. In the first 
part, participants were asked the sources they use in the information seeking process. In the 
second part, participants were asked about access and use of information. In the last part, the 
questions were asked about the barriers they encounter while seeking information. 

During the interview process, each participant took part in a one-hour individual interview 
in his/her office. A voice recorder was used to record data. 

3. RESULTS 

The initial result was tested using the Weft QDA qualitative analysis software. Although 
financial crime investigation is a broad field, these notes mostly focused on the information 
sources, information seeking process, decision-making process, and on barriers encountered 
when seeking information. These issues will be discussed below using specific examples from 
the qualitative notes.  

3.1. Information Sources 

Qualitative notes show that financial crime investigators use all kinds of information 
sources, from phone books to data records for solving cases and technology constitutes an 
important part of such sources. Investigators have access to free-based databases. They can go to 
a single source for criminal checks, profiles, and credit reports. These databases retrieve 
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information from local records, state records, bank records, credit bureaus, and courts. Four 
different factors were recognized as affecting access the information sources: type of case, time, 
cost, and reliability. Responses varied with some of the factors. Participant 1 states: 

It depends on the case. Whatever the case requires are what sources we will use. So it 
varies from case to case. 

Participant 2 states: 

Cost is an issue. The majority of our decision-making is based on the type of case and 
the type of information we need for the case. The information resources I am going to 
use generally do not have any pay base. We make a monthly payment on Accordant, 
which is the software we use to drop all this information on individuals. I can use it 
twice or a hundred times. 

Participant 4 states: 

There is a lot. We have a lot of online information that we get, we can look up 
basically public information sources that collect all public information, so we can look 
up people by name, social, date of birth, things like that. You can track down 
somebody. We also have the state-wide and then the nationwide databases that we can 
use to search. 

 Even though it depends on the case, generally the investigators use the cheapest possible 
source. Another important factor is the reliability of the information providers. Time is also a 
factor for one of the investigators. Participant 2 was the only one to mention source access as a 
factor. 

3.2. Information Seeking Process 

One of the first steps the investigators mentioned taking for almost all cases was to build a 
profile of the subject under investigation. Investigator 1 mentioned that computers save a lot of 
time. Most of their investigations are done online, and they can use computers or even phone 
calls. Investigator 2 also talked about the importance of time in seeking process. He states: 

Time is really the most sensitive issue in obtaining information for us. Most companies 
are very good about preserving their data. Most of them cooperate with the Carrollton 
Police Department. Usually, we are able to get the data unless time has expired. 

All investigators use databases. Databases may contain the subjects' social 
security number, where and when the case was issued, current address and phone number, date of 
birth, a summary of all addresses where the subject has lived, the name and address of other 
individuals associated with the subject at each address, voter registration, any kind of permits 
(concealed weapon permits), possible relatives, and neighbours from each place the subject has 
lived. Investigator 2 states: 

We have a computer application we use that basically consists of all public data 
sources. So I can put in a name and date of birth, put in a partial name, whatever else. 
And get possible hits on individual. We use that application extensively to look our 
suspects. We use the national crime information centre database in order to look at 
criminal histories. We use our local database here in Carrollton to look for trend and 
patterns. If I have a certain trend or pattern I can describe that in the intelligent 
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bulletin and put it out and that intelligent bulletin goes up all the local agencies and 
read by financial crime detectives and we may match up something. Other information 
sources would be source warrant and spine. These are number one documents used in 
financial crime. The spine requesting record of what transaction happened because for 
us not only this person what he did also we have to convince the court system. 

Participant 5 states: 

We can use it a bunch of different ways. Like I said, contacting people, and trying to 
track them down--we can also use it to where we find pictures, of something they've 
done, the fruits of a criminal act maybe they've posted a picture of, things like that. We 
can also use it to track where people were--people share information freely out there 
on Facebook--I don't know if they think nobody reads it or what. But they'll put "Hey, 
I'm over here, or I'm over here, or here's what I'm eating," and that may track them 
down to where they were in the area of a crime when it happened. 

The case type determines the second step in the process. According to investigator 1, if it is 
a credit card case, they will need to access state records online (if available) or go to a courthouse 
to search records physically. In these examples, this investigator will go to outside courts to 
obtain information they need. This process takes a long time and investigators have to spend 
money doing this on their own. One of the things the investigators are looking for during a 
financial crime is multi-state conviction. This is the most complex part of the investigation. 
Investigator 1 states: 

I think the most difficult part is getting information from people who are out of state. 
For example, say there is someone in some place, say, Oklahoma, and they do not want 
to give us information we need, we do not really have a way to go up and grab him and 
bring him down here. We have a long and complicated procedure. It is difficult to get 
out of state information. 

They are also careful during this stage not to alert a subject that someone is looking for 
them. According to investigator 2, the most complex part of the investigation is putting together 
the portion in a multipart case. Investigator 2 states: 

Probably the most complex portion is putting together the offense itself initially and 
understanding how they run about the crime. Because all of credit card abuses 
generally cut and driven and many financial crimes how they actually do it is you 
know partly the art of the actor. Putting together how did they do this? That portion 
can be a real challenge. In the routine crimes, the greatest challenge is pinning down 
that this person is the one. We cannot pin down machine did it maybe but who was 
sitting here typing at that machine. I mean, you and I both have access to this machine; 
just because a crime was committed here does not mean any plugged in my name. But 
that does not mean my admin did not come in here and do it. So sometimes it is really 
goes back even though financial crimes are very technique. 

3.3. The Barriers 

The concern for legality is the most important part of seeking process. Both participants 
mentioned that they would not use any sources where the information was obtained illegally. 
Investigator 2 explained that, “If we find a piece of information on the internet, we do not care 
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about it.” The investigators were asked about other constraints they encounter in their seeking 
process, and the answers varied. For instance, investigator 1 stated that the issue of privacy laws 
is a big barrier. There are many privacy laws in the U.S. Therefore; the investigators could not 
access all information they need. He mentions: 

The privacy law is the big thing. We have so many privacy laws in the US. So we really 
have our hands tied a lot more than private citizens do. Basically, the whole system is 
set up to make it hard for me to get information from you. A lot of criminals have ways, 
but we cannot use those ways. 

Investigator 2, on the other hand, indicated that most difficulties investigators encounter 
when obtaining information stem from time constraints. Time is really the most sensitive issue 
for investigators when obtaining information. In addition, he mentioned that most companies are 
very good about preserving their data and most of them cooperate with the Carrollton Police 
Department. The investigators are usually able to obtain data unless time expires. Investigator 2 
also mentioned the importance of privacy in the information seeking process. He mentions: 

Obviously, another barrier is public private information. The biggest problem these 
days is hospitals. Although I can get everything, medical data is incredibly protected 
here. 

Investigator 4 states: 

I mean each investigation is different. Some of them are straightforward, where the 
victim knows who did it, and they tell you "This is who did it" or "This is who I think 
did it," and they have video of them committing the crime, and it's pretty easy to say 
yes, that's the person. Or it could be to where we have video maybe of a car and we 
can maybe make out some letters of the license plate but not the whole thing. Trying to 
track down three letters of the seven letters to match it up to a license plate can be 
pretty difficult, to where we may not find anybody who matches that car. And a lot of 
financial crime is credit card uses, forgeries, videotape, for example I'll just use Wal-
Mart--say they have videotape, but we have no idea who that person is, so that's 
difficult just trying to track down and find out who somebody is. 

Investigator 5 states: 

Overall I'd say the most difficult part is the initial part to where yes, the crime 
happened here, or no it didn't. Because with financial crimes we have a lot of online 
crimes, so it may be your credit card number, and you live here in Frisco, but it was 
used somewhere else. So that's difficult tracking down where it was used at; sometimes 
we can't tell, and we can't do a lot with that. Most creative, like for example us with the 
license plate, where we have maybe three digits that I've tracked down to where we 
can match up those three digits in different plates that we can track down. Sometimes 
we have to get pretty creative with that to where it may match three different cars and 
we've gotta tie it into that car, maybe the order that it's in, and find the driver. And as 
you mentioned, when the crime happened in this city, when people leave to another 
city, is there a problem to get in touch with the person, because the other city has 
police departments? So do you get in relations with them? Yes. If the crime happens 
here in Frisco then of course we work it, it doesn't matter where the victim or the 
suspect lives. So if it happens here, we'll deal with it. We do have a lot of referrals to 
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where let's say the person, the victim, lives here in Frisco-they'll report it to us because 
we're here. And then I'll find out it happened in, say, New York. So I have to send that 
report to the New York Police Department. So we are pretty good with that. We're able 
to share information. 

In general, the investigators agreed that in order to obtain further information 
about suspects involved in the cases more records should be publicly available. 

4. CONCLUSION 

This study illustrates information seeking behaviour of financial crime investigators at mid-
size police agencies among the police departments of Dallas-Fort Worth (DFW) Metroplex area 
cities. The investigators interviewed were productive and dynamic officers who relied greatly on 
essential investigations skills and the ability to effective communicate suspicious activities.    

The findings of data analysis revealed that due to their occupational circumstances, the 
financial crime investigators do not tend to rely on libraries as information sources to keep up-to-
date., Along with the legal codes and official documents, personal knowledge and experience are 
the most frequently applied information sources 

The interview results show that the investigators’ information seeking skills develop with 
their experience in the field and their relations with other people. In the process of information 
seeking, gaining experience, and sharing information with other investigators, assists decide the 
strategies and tactics investigator use during the financial crime case. Investigators use several 
tactics and strategies based on the level of the case and what kinds of clues and sources they 
have. 

According to Marchionini (1995), the financial crime investigator’s search process is quite 
clear. The steps in this seeking process include: recognizing/accepting a problem, defining the 
problem, selecting a source, formulating a query, executing a query, examining results, extracting 
information, and reflecting/stopping. 

For financial crime investigators, recognizing and accepting problem is based on the 
personal skills. Throughout this step, the investigator evaluates people’s information value. 
Before accepting or declining, the investigator attempts to define and understand the problem. 
After an investigator accepts a case, he or she must define the problem. Selecting sources is an 
important part of the process. Generally, investigators select the databases as a source because it 
is quick, inexpensive, and easy to access. 

The aim of this study was to bring new focus to the area of information seeking 
behaviour of financial crime investigators. Financial crime investigators use the same information 
seeking behaviours as other professionals, and yet little study has been done on this profession. 
Based on the interviews with this study’s participants, we can conclude that financial crime 
investigators provide an important service. Other informational professionals face the same 
barriers as financial crime investigators, especially when accessing information, and all 
professionals need the same sources such as technology, seeking, and communication to handle 
those obstacles. 
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Technology is advancing rapidly, and investigators should continually develop their skills 
to remain competitive. The methods used by the financial crime investigators to access 
information show some similarities with other professional groups such as journalists, lawyers, 
security officers and computer specialists. 

REFERENCES 

Ades, A. & DiTella R. (1999), “Rents, Competition and Corruption”, The American 
Economic Review, 4, 982-993.  

Aksakal, B. (2005), “Makeshift Information Constructions: Information Flow and 
Undercover Police”, Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas, Denton. 

Andersen, T. B. (2009), “E-Government As An Anti-Corruption Strategy”, Information and 
Economics and Policy, 21, 201-210.  

Didirenzo, C. E., Das, J., Cort, T. K. & Burbridge, J. (2007, March), “Corruption and the 
role of Information”, Journal of International Business, 38, 320-333.  

Foster, Allen. 2004, “A Nonlinear Model of Information-Seeking Behavior.” Journal of the 
American Society for Information Science and Technology. 55(3):228-237. 

Kuhlthau, C., & Tama, S.L. (2001), “Information search process of lawyers: A call for ‘just 
for me’ information services”, Journal of Documentation, 57, 25-43. 

Leckie, G.J., Pettigrew, K.E., & Sylvain, C. (1996), “Modeling the information seeking of 
professionals: a general model derived from research on engineers, health care professionals, and 
lawyers”, Library Quarterly, 66(2), 161-193. 

Li, Y., & Belkin, N.J. (2010), “An Exploration of the Relationships Between Work Task 
and Interactive Information Search Behavior”, Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, 61, (9), 1771–1789. 

Marchionini, G. (1995), Information Seeking in Electronic Environments, Cambridge: 
Cambridge UP. 

Quah, J. S. T. (2001), “Corruption in Asian countries: Can it be minimized?” Journal of 
Contingencies and Crisis Management, 9(1), 29−35. 

Tatil, S. (2010), “Effects of tasks on information-seeking behavior in a police work 
environment in the context of criminal intelligence”, Unpublished doctoral dissertation, 
University of North Texas, Denton. 

Wikipedia: The free encyclopedia. (2004, July 22). FL: Wikimedia Foundation, Inc. 
Retrieved Dec 10, 2010 from http://www.wikipedia.org 

Wilson, T. D. (1999), “Models in information behavior research”, Journal of    
Documentation, 55, 249-270. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

400 

ĐŞ TATM ĐNĐ: ÖĞRETĐM ELEMANLARINA YÖNEL ĐK BĐR UYGULAMA 
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Öz 
Đş Tatmini bugünün dünyasında en popüler konulardan biridir. Bu çalışmada Aksaray Üniversitesi ve Çukurova 
Üniversitesinde bulunan öğretim elemanlarının iş tatminlerine etki eden demografik faktörler incelenerek her iki 
iki üniversite için karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma, Üniversitelerin iş tatminine etki eden demografik 
faktörlerin karşılaştırması sebebiyle bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Bu yüzden, Üniversitelerde belirlenecek 
uygun politikaların hazırlanması konusunda önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada veriler, 
Aksaray Üniversitesi öğretim elemanları içerisinden 179, Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarından 189 
kişiden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, her iki üniversite öğretim elemanlarının iş tatmininin 
cinsiyet, unvan, medeni durum ve çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği, ancak yaş değişkenine göre Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatminlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Đş tatmini, Sosyo-demografik değişkenler, Öğretim elemanı, Aksaray Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi. 

 
JOB SATĐSFACTĐON: A RESEARCH ON FACULTY MEMBERS 

Abstract 
Job satisfaction is one of the most popular subjects in today’s world. Located in Aksaray University and 
Çukurova University lecturers' job satisfaction by examining demographic factors that influence both 
comparisons were made for two universities. This study is the first study of comparison two universities in the 
means of faculties’ job satisfaction levels. And also this is the first study in Aksaray University. Therefore this 
study is unique and very important for the preparation of appropriate policies. Survey method used in this study 
and survey conducted in March 2013- April 2013. 179 people from Aksaray University, 189 people from 
Çukurova University join this survey. According to results; in both universities job satisfaction is no statistically 
significant difference in sex, statu, marital status and working year, but there is a statistically significant 
difference between job satisfaction and age only in Aksaray University.  

 
Key Words: Job Satisfaction, Socio-demographic variables, Faculty members, Aksaray University, Cukurova 
University. 
 
1. GĐRĐŞ: Günümüzde teknolojik, ekonomik değişmelerin tüm dünyada çeşitli boyutlarda 
etkisinin yanısıra bireyler de bu değişimlerden etkilenmektedirler (Jackson, 2002). Bu nedenle 
bireylerin beden ve ruh sağlığını korunması için uygun iş ortamının oluşturulması modern 
bilimin temel amaçlarından biri haline gelmiştir (Akbaş ve Şanlı, 2009). Bu bağlamda çağdaş 
yönetim anlayışında başarının elde edilmesinde örgütlerin stratejik görevi, insanların 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Weiss, 2002, Kaya, 2007).  
Günümüz çalışma hayatının hızlı temposu ve karmaşası, insanların kendilerini yoğun stres 
altinda hissetmelerine sebep olmakta ve bu durum doğal olarak iş tatminini de olumsuz yönde 
etkilemektedir (Yüksel, 2003; Sevimli ve Đşcan, 2005, Okyay, 2009; Gül, 2008). Bununla 
birlikte yüksek iş tatmininin çalışanların işlerindeki verimliliklerini olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir (Edwards ve Fisher, 2004, Yılmaz ve Murat, 2008). Söz konusu çalışmada, 
Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinde bulunan öğretim elemanlarının iş 
tatminlerine etki eden demografik faktörler incelenerek her iki üniversite öğretim elemanları 
arasında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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1.2. Đş Tatmini Kavramı 
Đş tatmini konusunda günümüze kadar çok fazla çalışma yayınlanmış ve birçok yazar 
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Đş tatmini, çalışanların yaptıkları işten duydukları 
memnuniyettir (Koustelios, 2001:354). Luthans (1992) iş tatminini “bir bireyin işini yada işle 
ilgili yaşantısını, memnuniyet verici veya olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir durum olarak 
takdir etmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Can ve Soyer, 2008:64). Barutçugil (2004)’e göre; 
iş tatminini “bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer 
yargılarıyla örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir 
duygu” olarak açıklamaktadır (Akşit, 2010:4). 
Örgütlerde kişilerin davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri iş tatminidir (Judge, 
Thoresen, Bono ve Patton, 2001). Günümüz çalışma hayatındaki hızlı tempo ve karmaşa, 
insanların kendilerini yoğun stres altinda hissetmelerine sebep olmakta ve bu durum doğal 
olarak iş tatminini de olumsuz yönde etkilemektedir (Organ, 1988, Okyay, 2009; Gül, 2008, 
Yüksel, 2003; Sevimli ve Đşcan, 2005). Örgütlerde başarıyı arttırmanın önemli yollarından biri 
çalışanların iş tatminini arttırmaktır (Kohler ve Mathieu, 1993). Kişinin iş tatminini yüksek 
tutmaması işinde olumsuz durumların yanında çevreyi de olumsuz etkileyecek, aynı zamanda 
iş yeri ve özel yaşamı açısından negatif bir tutum sergilemeye sebep olacaktır (Çarıkçı, 
2000:162). 
Bununla birlikte, iş tatmininde çalışanların tatminini arttırmak için kişilerin yöneldiği 
tutumlara da bakmak gerekmektedir. Bunlar, işin durumu, ücret, terfi, sosyal şartlar ve 
çalışanlar arasındaki üstün tutumudur. Bu tutumları çalışanlar için en olumlu hale getirmek 
gerekmektedir (Seyrek ve Cengiz, 2014:334). 
Yüksek iş tatmininin çalışanların işlerindeki verimliliklerini olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir (Kovach, 1995). Yılmaz ve Murat (2008),   iş tatmininin bireye sağladığı 
yararları daha az iş değiştirme, düşük iş kazası riski, iç huzura sahip olma, huzurlu aile 
yaşantısını sürdürebilme, düşük iş hastalıklarına yakalanma riski, sosyal gereksinimlerini 
karşılama, örgütsel bağlılığın/sadakatin artması, stressiz bir yaşam elde etme olarak 
belirtilmektedir. Çağdaş yönetim anlayışında başarının elde edilmesinde örgütlerin stratejik 
görevi, insanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıyla iş tatminlerinin 
arttırılmasıdır (Jude, Heller ve Mount, 2002, Kaya, 2007). 
 
1.3. Literatür Taraması 
Đş tatmini teorileri genel itibariyle motivasyon teorilerine dayanmakta olup, kapsam ve süreç 
teorileri olarak iki ana grupta toplanmaktadır (Aksu, 2012). Kapsam teorilerinin temelinde 
motivasyonun dış kaynaklardan değil, bireyin kendisinden kaynaklandığı fikri yatmaktadır 
(Güleç, 2009).  Süreç teorileri ise; insan davranışlarının nasıl başladığını, nasıl yönetildiğini, 
nasıl sürdürüldüğü ve nasıl durdurulduğu sürecini açıklamaya odaklanır (Timuroğlu, 2005). 
Söz konusu çalışmada kapsam ve süreç teorileri birlikte değerlendirilmiştir. 
Đş tatminine etki eden faktörler iki ana gruba ayrılabilir. Birincisi bireysel faktörler; yaş, 
cinsiyet, eğitim, statü, sosyo-kültürel çevre, kişilik. Đkincisi, kurumsal faktörler; kurumun 
işleyişi ve politikaları, fiziksel koşullar, ücret, kurumda yükselme olanaklarıdır (Çınar ve 
Kavlak, 2009). Bu çalışmada cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, çalışma süresi gibi bireysel 
faktörler üzerinde durulmuştur. 
Cinsiyet: Budak (2006)’a göre, kadın ve erkeğin sosyal rollerinin farklı olmasının iş ile ilgili 
beklentilerinin farklı olması sonucunu doğurmasına rağmen, kadınlar ve erkekler arasında iş 
tatmini konusunda belirgin bir farklılıktan söz etmek mümkün olmamaktadır. Toker (2007) 
Đzmir’de turizm sektöründe, çalışanların iş tatmini üzerindeki çalışmasında, kadınlar ile 
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erkekler arasında iş tatmini düzeyi açısından anlamlı bir fark tespit etmemiştir. Okpara 
(2006)’ya göre erkeklerin iş ortamında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, kendilerini 
kanıtlamaları için daha çok fırsat bulmaları sebebi ile iş tatminleri artmaktadır. Öte yandan 
kadınların aile ve ev gibi sorumlulukları yüzünden çatışma yaşamaları sebebi ile iş tatminleri 
düşük olmaktadır. Oshagbemi (2000), üniversite öğretim elemanları arasında yaptığı 
çalışmada, cinsiyetin doğrudan iş tatmini üzerinde bir etkisi olmadığını, ancak yüksek unvanlı 
bayan akademisyenlerin iş tatminlerinin, aynı seviyedeki erkek akademisyenlere göre daha 
yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kahya (2009), Maliye Bakanlığı personeli ile iş tatminine 
etki eden faktörler üzerine yaptığı çalışmasında, bayan personelin erkek çalışanlara oranla 
daha yuksek iş tatminine sahip olduğunu tespit etmistir. Gerekan ve Pehlivan (2010), kamu iç 
denetçileri arasında yaptıkları çalışmalarında, erkeklerin bayanlara göre iş tatmin oranlarının 
daha yüksek olduğu sonucuna ulasmışlardır. Dağdeviren ve diğerleri (2010), Trakya 
Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmalarında, erkek ve bayan katılımcılar arasında iş tatmini 
yönünden anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 
Yaş: Toker (2007) Đzmir’de turizm sektöründe çalışanların iş tatminine etki eden demografik 
faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, 385 kişiye Minnesota iş tatmini 
anketi uygulamıştır. Yapılan çalışma sonucunda, elde edilen sonuçlara göre, yaşlı çalışanların 
genç çalışanlara göre iş tatmini oranının daha yüksek olduğunu tespit edilmiştir. 
Dağdeviren ve diğerleri (2010) Trakya Üniversitesi’nde ögretim elemanlarının iş tatminine 
etki eden faktörleri araştırmışlardır. Sözkonusu çalışmada 560 kişiye anket uygulamışlar ve 
elde ettikleri sonuçlara göre yaş ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 
Medeni Durum: Şeker ve Zırhoğlu (2009) Van Emniyet Müdürlüğü personelinin iş tatminine 
etki eden faktörleri araştırdıkları çalışmalarında, medeni durum değişkeninin iş tatmini 
açısından anlamlı bir farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Mercanlıoğlu (2012) Okmeydanı 
Arastirma Hastanesi personelinin iş tatminine etki eden faktörleri araştırdığı çalışmasında, 
medeni durum ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit etmistir. Toker (2007) Đzmir’de 
turizm sektöründe çalışanların iş tatminine etki eden demografik faktörleri araştırdığı 
çalışmasında, iş tatmini ve medeni durum değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edememiştir. Dağdeviren ve diğerleri (2010) Trakya Üniversitesi’ndeki çalışmalarında elde 
ettikleri sonuçlara göre medeni durum ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edememişlerdir. 
Unvan: Dağdeviren ve diğerleri (2010) Trakya Üniversitesi’nde bulunan öğretim elemanları 
iş taminine etki eden faktorleri incelemek amacıyla Minneota Tatmin Ölçeğini kullanarak 560 
kişiye anket uygulamışlar ve çalışma sonunda unvan yükseldikçe iş tatmininin arttığı şeklinde 
anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Aksu (2012)  Bursa Polis Koleji çalışanlarının iş tatminine 
etki eden demografik faktörleri araştırmak amacıyla, Minnesota iş tatmini anketini 
uygulayarak yaptığı çalışmaya toplam 114 kişi katılmış ve elde ettiği bulgular ışığında iş 
tatmini ve statü değişkeni arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. 
Çalışma Süresi: Şeker ve Zırhoğlu (2009) Van Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan personele 
uyguladıkları anket sonrasında elde ettikleri sonuçlara göre, çalışma süresi ve iş tatmini 
arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Dağdeviren ve diğerleri (2010) Trakya 
Üniversitesi’nde yaptıkları çalışma sonunda, çalışma süresi ile iş tatmini arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edememişlerdir. 
 
1.4. Metodoloji 
Yapılan araştırma, iş tatminine yönelik iki üniversitenin karşılaştırılması açısından yapılan ilk 
çalışmadır. Bununla birlikte bu çalışma, Aksaray Üniversitesi bünyesinde iş tatmini ile ilgili 
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yapılan ilk çalışmadır.  Her iki üniversite öğretim elemanlarının iş tatminine etki eden 
demografik faktörler ve farklılıklar analiz edildiği için keşfedici bir çalışmadır. Bu çalışmada 
aşağıdaki araştırma sorusuna cevap aranmakla birlikte oluşturulan hipotezler test edilecektir. 
Araştırma Sorusu: Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde çalışan öğretim 
elemanlarının iş tatminine demografik faktörlerin etkisi nedir? 
Hipotezler 
H1a: Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının cinsiyeti ile iş tatmini arasında fark vardır. 
H1b: Çukurova Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının cinsiyeti ile iş tatmini arasında fark 
vardır. 
H2a: Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının yaşları ile iş tatminleri arasında fark vardır. 
H2b:Çukurova Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının yaşları ile iş tatminleri arasında fark 
vardır. 
H3a: Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının unvanları ile iş tatmini arasında fark vardır. 
H3b: Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının unvanları ile iş tatmini arasında fark vardır. 
H4a: Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının medeni durumları ile iş tatmini arasında fark 
vardır. 
H4b:Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının medeni durumları ile iş tatmini arasında 
fark vardır. 
H5a: Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma süresi ile iş tatmini arasında fark 
vardır. 
H5b: Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma süresi ile iş tatmini arasında fark 
vardır. 
 
1.5. Değişkenler 
Đş Tatmini: Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminini ölçmek 
amacıyla Hackman & Oldham (1975), tarafından 14 sorudan oluşturulan ölçek uygulanmıştır. 
Değişkenleri ölçülebilir duruma getirmek ve yanıtlayıcılara yeterli seçenek sunarak yanıtlama 
zamanını ve çabasını en aza indirmek için tüm maddeler beşli Likert tipi ölçek formatında 
hazırlanmıştır (1:Hiç memnun değilim,……5:Çok memnunum). 
 
1.6. Güvenirlilik ve Geçerlilik  
Araştırmada önceki çalışmalardan doğrudan ve bunlara bağlı olarak geliştirilen ölçeğin 
güvenirlik ve geçerlikleri sorgulanmıştır. Tablo 1’de ölçeğin güvenirlik ve geçerliliğine ilişkin 
değerler görülmektedir. Ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri sınanmadan önce madde toplam 
korelasyon değerleri incelenerek, 0.50’den düşük değere sahip maddeler düşürülerek 
ölçeklerin geliştirilmesi (Vonderembse ve Raghunathan, 1997: 256) hedeflenmiştir. Yapılan 
incelemede veri toplama aracında yer alan maddelerin tümünün yeterli madde toplam 
korelasyon değerine ulaştıkları görülmüştür. 
 

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenirlik Analizine Đlişkin Đstatistiki Değerler 
 

Ölçek Üniversite Ölçüm 
Aralı ğı 

Madde 
Sayısı 

Cronbach Alfa 
Katsayısı 

Đş Tatmini Aksaray 5’li ölçek 
(1-5) arası 

14 0,87 
Çukurova 0,90 
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Ölçeklerin güvenirliğinin (içsel tutarlılığının) değerlendirilmesinde en yaygın yöntem olan 
Cronbach alfa testinden (Giacobbi, 2002:60) yararlanılmıştır. Cronbach alfa katsayısı 0 ile 1 
arasında değişen değerler alır ve Cronbach alfa katsayısının 0.60 ve üzeri değerler alması 
ölçeğin içsel tutarlılığının yüksek olduğunu ifade etmektedir (Malhotra, 1999:282). Tablo 
1’de sunulan alfa değerlerinin 0,87 ile 0,90 arasında değişmesi ölçeklerin içsel tutarlılığının 
yüksek olduğunu göstermektedir. 
Yapısal geçerlilik, ölçeklerin ölçmek istediği yapıyı ne kadar ölçtüğü ile ilgilidir. Başka bir 
deyişle, araştırmacı geliştirdiği ölçekteki soruların ölçülen konuya ait hangi özelliği 
yansıttığını ortaya koyar (Churcill, 1996:404). Bu sebeple faktör analizi yapı geçerliliğinin 
incelenmesinde kullanılan en yaygın ve en güçlü yöntemlerden birisidir (Hair ve diğerleri, 
1998:91, Tabachnick ve Fidell, 2001:583). Önceden belirlenmiş çok maddeli her bir yapının 
tek boyutluluğunu belirlemek için güçlü yöntemlerden biri olan ve literatürde sıkça kullanılan 
asal bileşenler faktör analizinden yararlanılmıştır (Johnson 2000:267). Değişkenler arasındaki 
karşılıklı korelasyon düzeyi ve faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
testiyle değerlendirilmiş ve her bir ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür. 
Yapılan faktör analizi sonucu, en uygun çözümü bulmak amacıyla faktörlerin 1’den büyük 
özdeğere sahip olmaları ve faktör yüklerinin 0.45’den büyük olmaları koşulu aranmıştır 
(Tabachnich ve Fidell, 2001:645; Bülbül, 2003:220). Yürütülen faktör analizi sonucunda 
ölçeklerin tümünün yukarıda belirtilen koşullara uygun biçimde tek bir yapıyı ölçtüğü, 
dolayısıyla ölçeklerin yapısal geçerliliğe sahip olduğu görülmüştür. Her iki üniversite için 
faktör yüklerinin farklı çıkması Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan akademisyenler 
arasındaki sayı farklılığından kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir (Tablo 2). 
 

Tablo 2: Đş Tatminine Düzeyine Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
Maddeler Faktör yükü 

Aksaray  
Üniversitesi 

Çukurova 
Üniversitesi 

Şu an çalıştığım iş beni tatmin ediyor. 0,583 0,720 
Aldığım maaş beni tatmin ediyor. 0,531 0,566 
Đşimi yaparken edindiğim kişisel gelişim beni tatmin ediyor. 0,686 0,629 
Đş yerinde görüştüğüm ve çalıştığım insanlardan memnunum. 0,700 0,616 
Đş yerinde gördüğüm saygı ve adil davranışlar beni memnun ediyor. 0,777 0,822 
Đşimi yaparken zamana harcamaya değer başarılar elde edeceğimi 
düşünüyorum. 

0,682 0,734 

Đş yerinde farklı insanlar tanıma şansı elde ediyorum. 0,671 0,480 
Üstlerimden gördüğüm destek ve yönlerdirmelerden memnunum. 0,726 0,789 
Đşime gösterdiğim katkı karşılığında aldığım maaştan memnunum. 0,463 0,496 
Đşimde bağımsız olarak düşünebilir ve hareket edebilirim. 0,711 0,661 
Çalıştığım kurumun geleceğim açısından güvenli bir yer olduğunu 
düşünüyorum. 

0,682 0,786 

Đşimde başka insanlara yardım etme şansı beni tatmin eder. 0,524 0,602 
Đşimdeki zorluk derecesi beni tatmin ediyor. 0,567 0,695 
Đşimde bana gösterilen amirlik seviyesinden memnunum. 0,632 0,776 
Özdeğer 1,58 1,55 
Açıklanan Varyans 67,22 63,13 
Kaiser-Meyer-Olkin 0,823 0.881 
Barlett Testi 57,540 59,670 
P 0,000 0,000 
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1.7. Örneklem süreci ve örnek  
Araştırmanın ana kütlesini Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları 
oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada yeni kurulan üniversitelerden Aksaray Üniversitesi 
seçilmiştir. Çünkü, bölgede kurulan en yeni devlet üniversitelerinden biridir. Çukurova 
Üniversitesi ise, Ankara, Đstanbul Đzmir gibi 3 büyük il haricinde bölgeye en yakın bulunan en 
eski devlet üniversitesidir. Bu nedenle çalışmada bu iki üniversite ele alınmıştır. Aksaray 
Üniversitesi’nden 179 kişi Çukurova Üniversitesi’nden 189 kişi ankete cevap vermiştir. 
Yapılan bu araştırmanın sonuçlarının genelleştirilebilmesi için ana kütleyi yansıtabilecek 
örnek büyüklüğü hesaplanmıştır. Ana kütleyi temsil edecek örnek büyüklüğü e=0,1 ve α=0,10  
(%90 güven aralığında z=1,65) düzeyine göre hesaplanmıştır. Ana kütlenin standart sapma ve 
varyansları bilinmediğinden, bunların tahmini oranları olarak PxQ’nun en yüksek olduğu 
0,5x0,5 değeri esas alınarak örnek büyüklüğü n=P*Q/(e/z)2 formülüyle belirlenmiştir 
(Kurtuluş 1998, 235). Buna göre, n=68 olarak hesaplanmıştır. Aksaray Üniversitesi için, 68 
kişi ana kütlenin %10’undan büyük olduğundan (68/549≥0,10)N-n/N-1 düzeltme faktörü ile 
çarpılarak küçültülmesi gerekmiştir. (Kurtuluş 2004, 235).  Çukurova Üniversitesi için 68 kişi 
ana kütlenin %10’undan küçük olduğundan (68/1900<0,10) düzeltme faktörü formüle 
eklenmemiştir (Kurtuluş 2004, 235). Buna göre düzeltme faktörü Aksaray Üniversitesi için 
549-68/549-1=0,88 olarak alındığında n=0,88x68=60, Çukurova Üniversitesi için n=68 olarak 
hesaplanmıştır. 
Araştırma hipotezlerini sınamak amacıyla veriler, Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim 
elemanları tarafından doldurulan bir anket formu ile toplanmıştır. Veriler yüz yüze anket 
yöntemiyle toplanmıştır. Anketler Mart 2013 ile Nisan 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
Aksaray Üniversitesinden 179 kişi, Çukurova Üniversitesi’nden 189 Kişi çalışmaya 
katılmıştır. Söz konusu çalışmanın uygulanmasında Aksaray Üniversitesi ve Çukurova 
Üniversitesi’nden gerekli izinler alınmıştır. Verilerin analizlerinde SPSS paket programı 
kullanılmıştır.  
 
1.8. Analiz ve Bulgular 
Bu bölümde Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarına ilişkin bilgiler, her iki 
üniversitedeki öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, çalışma süresi gibi 
değişkenlerin iş tatminine etkisini belirlemek amacıyla yapılan analizler ve elde edilen 
bulgular sunulmaktadır. 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarına ilişkin bilgiler Tablo 3’de 
sunulmuştur.  
 

Tablo 3: Ankete Katılan Öğretim Elemanlarına Đlişkin Bilgilerin Dağ ılımı 
 
Ki şisel Bilgiler 

Aksaray 
Üniversitesi 

Çukurova 
Üniversitesi 

Sayı % Sayı % 
Cinsiyet Bayan 64 35,8 78 41,3 

Erkek 115 64,2 111 58,7 
Unvan Arş. Gör. 33 18,4 90 47,6 

Öğrt. Gör. 49 27,4 17 9 
Okutman 7 3,9 4 2,1 
Yrd.Doç.Dr. 73 40,8 21 11,1 
Doç. Dr. 12 6,7 25 13,2 
Prof. Dr. 5 2,8 32 16,9 
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Tablo 3’e göre, Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının %35,8’ini bayanlar, %64,2’sini 
erkekler oluşturmaktadır. Çukurova Üniversitesi’nden ankete katılan öğretim elemanlarının 
ise, %41,3’ünü bayanlar, %58,7’sini erkekler oluşturmaktadır. Aksaray Üniversitesi Öğretim 
Elemanlarının %2,8’si, Profesör, %6,7’si Doçent, %40,8’i Yardımcı Doçent, %27,4’ü 
Öğretim Görevlisi, %18,4’ü Araştırma Görevlisi ve %3,9’u Okutman olarak görev yaparken, 
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının %16,9’u, Profesör, %13,2’si Doçent, %11,1’i 
Yardımcı Doçent, %9’u Öğretim Görevlisi, %47,6’sı Araştırma Görevlisi ve %2,1’i Okutman 
olarak görev yapmaktadır. Ankete katılan Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının %4,5’i 
25 yaş ve altı, %41,3’ü 26-35, %44,7’si 36-45, %7,8’i 46-55, %1,7’si 55 yaş ve üzeri yaş 
grubunda yer alırken, Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının %9’u 25 yaş ve altı, 
%52,4’ü 26-35, %21,2’si 36-45, %13,8’i 46-55, %3,7’si 55 yaş ve üzeri yaş grubunda yer 
almaktadır. Ankete katılan Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının %74,3’ü evli iken, 
%25,7’si bekardır. Ankete katılan Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının %58,7’si 
evli, %38,6’sı bekar iken, %2,6’sı boşanmış/ayrıdır. 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminine ilişkin ortalama ve 
standart sapma değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim 
Elemanlarının iş tatmini ölçeğine göre yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde her iki üniversitenin öğretim elemanlarının yaptıkları işten memnun 
oldukları söylenebilir. 
 

Tablo 4: Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Đş Tatminine Đlişkin 
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
Đş Tatmini 

Üniversite n AO S.S 
Aksaray 179 3,495 0,682 
Çukurova 189 3,436 0,661 

 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminine ilişkin görüşlerinin 
tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 5’de verilmiştir. Đş tatmini için ölçekteki sorulara verilen 
cevapların aritmetik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ancak, Tablo 5’de 
görüldüğü üzere, her bir soruya verilen cevapların ortalamaları birbirlerinden farklılık 
göstermektedir. Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminine ilişkin 
değerlendirmelerinde, en yüksek ortalama ile “Đşimde başka insanlara yardım etme şansı beni 
tatmin eder” ifadesinin, en düşük ortalama değer ile “Aldığım maaş beni tatmin ediyor” ve 
“ Đşime gösterdiğim katkı karşılığında aldığım maaştan memnunum” ifadelerinin olduğu, diğer 

Yaş 25 yaş ve altı 8 4,5 17 9 
26-35 74 41,3 99 52,4 
36-45 80 44,7 40 21,2 
46-55 14 7,8 26 13,8 
55 ve üstü 3 1,7 7 3,7 

Medeni 
Durum 

Evli 133 74,3 111 58,7 
Bekar 46 25,7 73 38,6 
Boşanmış/Ayrı 0 0 5 2,6 

Çalışma 
Süresi 

5 yıldan az 117 65,4 84 44,4 
6-10 20 11,2 25 13,2 
11-15 23 12,8 37 19,6 
16-20 10 5,6 21 11,1 
21-25 9 5 22 11,6 
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taraftan Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminine ilişkin 
değerlendirmelerinde, en yüksek ortalama ile “Đşimde başka insanlara yardım etme şansı beni 
tatmin eder” ifadesinin, en düşük ortalama ile “Aldığım maaş beni tatmin ediyor” ifadesinin 
yer aldığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında her iki üniversitenin Öğretim 
Elemanlarının aldıkları ücretten memnun olmadıkları söylenebilir. 
Tablo 5: Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Đş Tatminlerine Đlişkin Görü şlerinin 

Yüzde- Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Đfadeler  1 2 3 4 5  

AO 
 

S.S Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Şu an çalıştığım iş beni 
tatmin ediyor. 

A 8 4,5 17 9,5 33 18,4 71 39,7 50 27,9 3,8 1,1 
Ç 13 6,9 20 10,6 37 19,6 92 48,7 27 14,3 3,5 1,1 

Aldığım maaş beni 
tatmin ediyor. 

A 39 21,8 33 18,4 43 24 39 21,8 25 14 2,9 1,3 
Ç 45 23,8 44 23,3 54 28,6 39 20,6 7 3,7 2,6 1,2 

Đşimi yaparken 
edindiğim kişisel 
gelişim beni tatmin 
ediyor. 

A 8 4,5 23 12,8 38 21,2 70 39,1 40 22,3 3,6 1,1 
Ç 5 2,6 24 12,7 39 20,6 102 54 19 10,1 3,6 0,9 

Đş yerinde görüştüğüm 
ve çalıştığım 
insanlardan 
memnunum.  

A 4 2,2 17 9,5 48 26,8 75 41,9 35 19,6 3,7 0,9 
Ç 4 2,1 17 9 44 23,3 99 52,4 25 13,2 3,7 0,9 

Đş yerinde gördüğüm 
saygı ve adil davranışlar 
beni memnun ediyor. 

A 10 5,6 23 12,8 51 28,5 69 38,5 26 14,5 3,4 1,1 
Ç 12 6,3 21 11,1 46 24,3 88 46,6 22 11,6 3,5 1,0 

Đşimi yaparken zaman 
harcamaya değer başarılar 
elde edeceğimi 
düşünüyorum. 

A 0 0 18 10,1 47 26,3 68 38 46 25,7 3,8 0,9 
Ç 4 2,1 11 5,8 39 20,6 99 52,4 36 19 3,8 0,8 

Đş yerinde farklı insanlar 
tanıma şansı elde 
ediyorum. 

A 9 5 30 16,8 40 22,3 64 35,8 36 20,1 3,5 1,1 
Ç 4 2,1 36 19 30 15,9 96 50,8 23 12,2 3,5 1.0 

Üstlerimden gördüğüm 
destek ve 
yönlendirmelerden 
memnunum. 

A 22 12,3 21 11,7 56 31,3 49 27,4 31 17,3 3,2 1,2 
Ç 10 5,3 31 16,4 54 28,6 66 34,9 28 14,8 3,4 1,1 

Đşime gösterdiğim katkı 
karşılığında aldığım 
maaştan memnunum. 

A 35 19,6 34 19 41 22,9 44 24,6 25 14 2,9 1,3 
Ç 40 21,2 55 29,1 53 28 31 16,4 10 5,3 2,6 1,2 

Đşimde bağımsız olarak 
düşünebilir ve hareket 
edebilirim. 

A 8 4,5 22 12,3 44 24,6 79 44,1 26 14,5 3,5 1,0 
Ç 9 4,8 21 11,1 55 29,1 85 45 19 10,1 3,4 0,9 

Çalıştığım kurumun 
geleceğim açısından 
güvenli bir yer 
olduğunu düşünüyorum. 

A 16 8,9 18 10,1 40 22,3 72 40,2 33 18,4 3,5 1,2 
Ç 11 5,8 14 7,4 43 22,8 85 45 36 19 3,6 1,1 

Đşimde başka insanlara 
yardım etme şansı beni 
tatmin eder. 

A 1 0,6 15 8,4 13 7,3 104 58,1 46 25,7 4,0 0,8 
Ç 0 0 11 5,8 27 14,3 114 60,3 37 19,6 3,9 0,7 

Đşimdeki zorluk 
derecesi beni tatmin 
ediyor. 

A 1 0,6 18 10,1 48 26,8 83 46,4 29 16,2 3,7 0,9 
Ç 2 1,1 19 10,1 43 22,8 98 51,9 27 14,3 3,6 0,8 

Đşimde bana gösterilen 
amirlik seviyesinden 
memnunum. 

A 23 12,8 18 10,1 34 19 75 41,9 29 16,2 3,4 1,2 
Ç 12 6,3 26 13,8 56 29,6 70 37 25 13,2 3,4 1,1 
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Not: A: Aksaray Üniversitesi,  Ç: Çukurova Üniversitesi, 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 

3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum 

Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatmininin yaşa göre değişip 
değişmediği bağımsız örneklem t testi ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 6: Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Cinsiyet 
Đtibariyle Đş Tatminlerinin Kar şılaştırılması 

 
 
 
Đş Tatmini 

Üniversite Cinsiyet n AO S.S t p 
 
Aksaray 

Bayan 65 3,501 0,652 0,086 0,531 
Erkek 115 3,492 0,701 

Çukurova Bayan 78 3,475 0,591 0,681 0,497 
Erkek 111 3,409 0,708 

 
Tablo 6’dan görüldüğü gibi, Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının cinsiyeti ile iş tatmin 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (t=0,086, p=0,531>0,1). Sonuçta H1a 

hipotezi reddedilmiştir. Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının da cinsiyeti ile iş tatmin 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (t=-0,681, p=0,497>0,1). Sonuçta H1b 

hipotezi reddedilmiştir. 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının yaş değişkeni 5 ayrı grupta 
toplanarak yeni bir değişken oluşturulmuş ve yapılan Anova testi ile elde edilen sonuçlar 
Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre, Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmin 
düzeylerinin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=3,788, p=0,006<0,1). 
Sonuç olarak, H2a hipotezi kabul edilmiştir. Yapılan Tukey testi sonucunda bu farklılığın, 25 
yaş ve altında çalışanlarla 36-45 yaş grubunda çalışanlar arasında olduğu tespit edilmiştir. 25 
yaş ve altı çalışanların genelde yeni işe başlayan kişilerin olması sebebiyle beklentilerinin 
fazla olmaması nedeniyle iş tatminlerinin yüksek olduğu, öte taraftan 36-45 yas gurubundaki 
kişilerin ise ilerleyen yaş ile birlikte deneyim ve uyumlarının artması sebebi ile iş 
tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir. 
Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmin düzeylerinin yaş gruplarına göre 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (F=1,043, p=0,387>0,1). H2b hipotezi reddedilmiştir.
 
Tablo 7: Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yaş Đtibariyle 

Đş Tatminlerinin Kar şılaştırılması 
Üniversite  

Yaş 
 

n 
 

AO 
S.S  

F 
 
p 

Aksaray 25 yaş ve altı 8 4,0893 0,569  
 
 
 

3,788 

 
 
 
 

0,006 

26-35 yaş 74 3,6120 0,665 
36-45 yaş 80 3,4188 0,643 
45-55 yaş 14 3,4969 0,547 
56 ve üzeri 3 3,2619 1,585 

Çukurova 25 yaş ve altı 17 3,5756 0,595  
1,043 

 
0,387 26-35 yaş 99 3,4105 0,693 

36-45 yaş 40 3,3125 0,664 
45-55 yaş 26 3,5769 0,561 
56 ve üzeri 7 3,6429 0,665 
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Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının unvanlarına göre iş tatmin 
düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi ile sınanmıştır (Tablo 8).

Tablo 8: Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Unvan 
Đtibariyle Đş Tatminlerinin Kar şılaştırılması 

 
 
 
 
 
Đş 
Tatmini 

Üniversite Unvan n AO S.S F p 

Aksaray 
Üniversitesi 

Arş.Gör. 33 3,082 0,555 

2,376 0,041 

Öğrt.Gör. 49 3,103 0,660 
Okutman 7 3,469 0,848 
Yrd.Doç.Dr 73 3,508 0,668 
Doç.Dr. 12 3,631 0,779 
Prof.Dr. 5 3,806 0,938 

Çukurova 
Üniversitesi 

Arş.Gör. 90 3,047 0,667 

3,844 
 

0,002 
 

Öğrt.Gör. 17 3,146 0,589 
Okutman 4 3,218 0,464 
Yrd.Doç.Dr 21 3,343 0,774 
Doç.Dr. 25 3,549 0,544 
Prof.Dr. 32 3,634 0,551 

 
Tablo 8’de görüldüğü üzere, Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının unvanları ile iş 
tatminleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (F=2,376, 
p=0,041<0,1). H3a reddedilmiştir. Unvan değişkenindeki bu farklılığı belirlemek için Tukey 
testi yapılmıştır.  
Ayrıca, Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının unvanları ile iş tatminleri arsında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (F=3,844, p=0,002<0,1). H3b reddedilmiştir. Unvan 
değişkenindeki bu farklılığı belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Bu farklılığın araştırma 
görevlileri ve profesörler arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın araştırma görevlileri 
ile profesörler arasında olduğu tespit edilmiştir. Her iki üniversite için, Araştırma 
görevlilerinin akademik ortama yeni katılmaları ve kariyer beklentileri nedeniyle iş 
tatminlerinin düşük olduğu, öte taraftan unvan arttıkça üniversite içerisinde aldıkları görevler 
ve gelir düzeyleri de arttığı için kişilerin iş tatminlerinde artış olduğu söylenebilir. 
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminlerinin medeni durum itibariyle farklılık 
gösterip göstermediği t testi ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
 

Tablo 9: Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Medeni Durum Đtibariyle Đş  Tatminlerinin 
Kar şılaştırılması 

Đş 
Tatmini 

Medeni  
Durum 

n AO S.S t p 

 Evli 133 3,474 0,697 0,717 0,474 
 Bekar 46 3,558 0,639 

 
Tablo 9’dan görüldüğü gibi, Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının medeni durumları 
ile iş tatminleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (t=0,717, p=0,474>0,1). H4a 
reddedilmiştir. 
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatminlerinin medeni durum itibariyle 
farklılık gösterip göstermediği Anova testi ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 10’da 
gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Medeni Durum Đtibariyle Đş  
Tatminlerinin Kar şılaştırılması 

Đş Tatmini Medeni Durum n AO S.S F p 
Evli 111 3,371 0,619  

1,938 
 
0,147 Bekar 73 3,508 0,709 

Boşanmış/Ayrı  3,843 0,733 
 
Tablo 10’a göre, Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının iş tatmininin medeni durum 
açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (F=1,938, p=0,147>0,1). H4b reddedilmiştir. 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının çalışma süresi ile iş tatminleri 
arasında farklılığı belirlemek amacıyla Anova testi yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 
11’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 11: Aksaray Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çalışma 
Süresi Đtibariyle Đş  Tatminlerinin Kar şılaştırılması 

 
Üniversite 

 
Çalışma Süresi 

 
n 

 
AO 

 
S.S 

 

 
F 

 
p 

Aksaray 5 yıldan az 117 3,553 0,649  
 
 
 

0,697 

 
 
 
 

0,595 

6-10 yıl 20 3,443 0,782 
11-15 yıl 23 3,385 0,516 
16-20 yıl 10 3,371 0,560 
21-25 yıl 9 3,278 1,239 

Çukurova 5 yıldan az 84 3,489 0,608  
1,744 

 
0,142 6-10 yıl 25 3,380 0,776 

11-15 yıl 37 3,2239 0,604 
16-20 yıl 21 3,442 0,701 
21-25 yıl 22 3,653 0,726 

 
Tablo 11’e göre, Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmin düzeylerinin çalışma 
süresine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (F=0,697, p=0,595>0,1). En fazla iş 
tatmini 5 yıl ve altında çalışanlarda, en az iş tatmininin 21-25 yıl çalışan öğretim 
elemanlarında olduğu görülmektedir. Ayrıca, çalışılan yıl arttıkça iş tatmininin azaldığı 
görülmektedir. Sonuç olarak, H5a hipotezi reddedilmiştir. Çukurova Üniversitesi öğretim 
elemanlarının iş tatmin düzeylerinin çalışma süresine göre farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir  (F=1,744, p=0,142>0,1). Đş tatmininin ilk yıllarda fazla olduğu, ilerleyen yıllarda 
azaldığı ve son yıllarda arttığı görülmektedir. Sonuç olarak H5b hipotezi reddedilmiştir. 
 
2. TARTI ŞMA ve SONUÇ 
Aksaray ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmini yönelik olarak yapılan 
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, her iki üniversitenin öğretim elemanlarının yaptıkları 
işten memnun oldukları söylenebilir. Aksaray Üniversitesi’nde “Aldığım maaş beni tatmin 
ediyor” ve “Đşime gösterdiğim katkı karşılığında aldığım maaştan memnunum” ifadelerinin en 
düşük ortalama değere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, öğretim elemanlarının 
aldıkları maaş konusunda çok da tatmin olmadıklarını söylenebilir. Diğer taraftan, “Đşimde 
başka insanlara yardım etme şansı beni tatmin eder” ifadesinin en yüksek ortalama değere 
sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Aksaray Üniversitesi öğretim elemanları arasındaki 
yardımlaşmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çukurova Üniversitesi için elde edilen 
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sonuçlara göre,  “Aldığım maaş beni tatmin ediyor” ve “Đşime gösterdiğim katkı karşılığında 
aldığım maaştan memnunum” ifadeleri en düşük ortalama değere sahiptir. Çukurova 
Üniversitesi öğretim elemanlarının aldıkları maaş konusunda çok da tatmin olmadıkları 
söylenebilir. Diğer taraftan, “Đşimde başka insanlara yardım etme şansı beni tatmin eder” 
ifadesinin en yüksek ortalama değere sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, öğretim 
elemanları arasındaki yardımlaşmanın önemli olduğu söylenebilir. 
Çalışmada, iş tatmininin cinsiyet, yaş, meslekte geçen süre ve mesleki konumdan etkilenip 
etkilenmediği ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, cinsiyetin Aksaray ve Çukurova 
Üniversitesi öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyleri arasında farklılık yaratmadığı 
görülmüştür. Literatürde yer alan çalışmalar da bu sonucu desteklemektedir           (Bilgiç 
1998; Baş ve Ardıç 2002; Toker 2007; Oshagbemi 2000; Bozkurt ve Bozkurt 2008; 
Dağdeviren ve diğerleri, 2010). Çalışmada, Aksaray Üniversitesi öğretim elemanlarının yaşı 
ile iş tatminleri arasında farklılık tespit edilmiştir.  Çukurova Üniversitesi’nde ise, yaşın iş 
tatmini üzerinde farklılık yaratmadığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, Aksaray 
Üniversitesinin Çukurova Üniversitesine göre yeni kurulan bir üniversite ve küçük bir ilde 
olması nedeniyle imkanların sınırlı olması, beklentilerin farklılaşması şeklinde açıklanabilir.  
Literatürde bu iki sonucu da destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Aksaray Üniversitesi için 
elde edilen bu sonuç, işe yeni başlayan öğretim elemanın iş tatmininin, yeni duruma alışma 
sürecinde olması ya da bir iş bulmuş olması nedeniyle yüksek olması, ayrıca iş tatmini 
zamanla yerini monotonluktan kaynaklanan bıkkınlığa bırakarak kişinin orta yaşlarda düşük iş 
tatminine sahip olacağı şeklinde açıklanabilir  (Telman ve Ünsal 2004). Bilgiç (1998), yaş 
değişkeniyle ilgili genelde belirtilenlerden farklı olarak, yaşın Türk çalışanların genel iş 
doyum düzeyleri ile ilişkili olmadığını belirtmektedir. Tor (2011)’e göre, genç yaşta 
çalışmaya başlayan çalışanların ilk yıllarında ülkemizin işsizlik durumu göz önüne 
alındığında beklentilerin fazla olmaması nedeniyle iş doyumlarının yüksek olarak işe 
başladıkları, ancak medeni durumlarında değişiklik, çocuk gibi sorumlulukları arttığında 
beklentilerin artarak iş doyumunda gerileme olmaktadır.  Ayrıca mesleki kıdemleri artıkça 
kendine güven gelişmekte ve beklentiler arttığı için iş doyumunda düşüklük ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan, ilerleyen yaşla birlikte deneyimin artmasıyla uyumun artmasının 
iş tatminini olumlu yönde etkilediği söylenebilir (Toker, 2007; Baş, 2002). Çalışmada, iş 
tatmini ile unvan arasında her iki üniversitede anlamlı bir fark görülmektedir. Aksaray 
Üniversitesi’nde unvan arttıkça iş memnuniyetinin arttığı gözlemlenmiştir. Araştırma 
görevlilerinde iş memnuniyeti ortalamasının en düşük olduğu, Profesörlerde ise, en yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, araştırma görevlilerinin akademik ortama yeni 
katılmalarından dolayı daha idealist ve kariyer beklentisi içerisinde olmaları ile açıklanabilir. 
Diğer taraftan, Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarında unvan arttıkça iş tatmininin de 
arttığı görülmektedir. Paksoy (2007) yaptığı bir çalışmada profesörlerin yüksek derecede iş 
tatminini üniversitenin yasal yapısı ile açıklamıştır. Bu sonuçlar, Yılmaz ve Işık (2004),  
Dağdeviren ve diğerleri (2010), Aksu (2012)’nun yaptığı çalışmalarda elde ettiği sonuçlarla 
paralellik göstermektedir. Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının medeni 
durumlarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Elde edilen bu 
sonuç, literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Bilgiç 1998; Toker 2007; Tor, 
2011). 
Çalışma süresinin Aksaray ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları üzerinde anlamlı bir 
fark yaratmadığı tespit edilmiştir. Aksaray Üniversitesinde çalışma süresi arttıkça iş 
tatmininin azaldığı görülmüştür. Bu durum,  kişilerin bilgi ve deneyimlerini değerlendirmeleri 
açısından imkanların sınırlı olması sebebiyle iş tatminini azalttığı söylenebilir. Çukurova 
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Üniversitesi’nde ise, iş tatmini çalışılan süreler açısından farklılık göstermektedir. Çalışılan 
ilk yıllarda iş tatmininin yüksek olduğu, ilerleyen yıllarda düştüğü, çalışma süresinin sonlarına 
doğru artış göstererek, çalışma süresinin sonunda iş tatmininin en üst seviyeye çıktığı 
görülmüştür. Her iki sonuç, literatür tarafından da desteklenmektedir (Tor, 2011; Aydoğan ve 
diğerleri, 2011; Yazıcıoğlu 2010). Ayrıca çalışanların meslekte geçirdikleri sure arttıkça 
meslekteki unvanlarının da arttığı bunun doğal sonucu olarak elde ettikleri gelirin ve diğer 
imkanlarında artması, ayrıca bulundukları ilin sosyal imkanlarının daha fazla olması sebebi ile 
bu sonucun ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmanın eski ve yeni kurulan bir üniversitenin karşılaştırılması açısından literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, Aksaray Üniversitesi ve Çukurova üniversitesi 
Öğretim Elemanlarının iş tatminleri üzerinde sadece demografik faktörlerin etkisini 
belirlemeye yöneliktir. Bununla birlikte, gelecek çalışmalarda diğer üniversitelerin 
karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, iş tatminini etkileyen başka 
değişkenler ele alınarak çalışma geliştirilebilir. Bu problemi aşmak için işten daha az memnun 
olanlar işten daha fazla memnun olanlar arasındaki farkların azaltılması yönünde atılacak 
adımlar iş memnuniyetini artırarak daha etkili ve verimli çalışmaları sağlanabilir.
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VISITORS (2013) FĐLM ĐNĐN MĐZANSEN ANAL ĐZĐ VE ÇAĞDAŞ SĐNEMADA 
UZUN ÇEK ĐM * 

Barış Tolga EKĐNCĐ**  

ÖZ 

Sinemada biçimci ve gerçekçi gelenek olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır. Gerçekliği düzenleme ya da 
yönlendirme konusunda ilk olarak yönetmenin gücüne güvenen kuramlar temelde biçimcidir. Bu kuramlar 
gerçekliğin filme alınmasından çok yönetmenin ham malzemeyi işlemesiyle neler yapılabileceğini göz önünde 
tutar. Andre Bazin, biçimsel geleneğe etkili bir şekilde kafa tutan ilk eleştirmendir. Bazin’in uzun çekim ve 
kuramsal yaklaşımlarının etkileri halen sürmektedir. Çağdaş sinemada uzun çekim önemli bir anlatım 
yöntemidir. Çağdaş sinemada filmin derdi nedir sorusu öyküye yönelikken, öykünün işlenişi söyleme yöneliktir. 
Çağdaş sinemada uzun çekim, geleneksel kurguya alternatif olarak kullanılmaktadır. Andre Bazin, uzun çekimi 
gerçekçilikle ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada, çağdaş sinemada uzun çekimin kullanımı ve mizansenin etkileri 
incelenmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesini Bazin’in görüşleri oluşturmaktadır. Visitors,74 uzun plandan 
oluşmuştur. Her bir planın süresi yaklaşık bir buçuk dakikadır. Godfrey Reggio’nun Visitors filmi mizansen 
eleştirisi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Visitors, Godfrey Reggio, Andre Bazin, Mizansen, Uzun Çekim 

 

MISE-EN-SCENE ANALYSIS OF VISITORS (2013) FILM AND LONG SHOT IN CONTEMPORARY 
CINEMA  

ABSTRACT 

Two approaches with the inclusion of formalist and realist tradition have been in cinema. Primarily depending on 
the strength of the director orientation theories which are editing or directing reality are mainly formalist. These 
theories consider reality of recording film regard to the director’s what can be done with processing raw 
materials. Andre Bazin is effectively holding the head of the first critics to formal traditions. Bazin’s long shots 
and some theoretical approaches’ effects last until today. Long shot is a significant narrative method in modern 
cinema. As the question of what is the film’s problem targets narrative in modern cinema, narrative process 
targets to the story of film. The long shot is used as an alternative for tradition editing in cinema. Andre Bazin, 
associated long shot with realism. In this study, using of long shot and effecting of mise-en-scene have been 
examined. Bazin’s vision has generated the theoretical framework of this research. Visitors consisted of 74 long 
shots. Each single shot’s time is nearly one and a half minute. Godfrey Reggio’s film Visitors was analyzed by 
method of mise-en-scene criticism. 

Key Words: Visitors, Godfrey Reggio, Andre Bazin,  Mise-en-scene, Long Shot 

 

Giri ş 

Sinemada kurgunun ana kategorisi olan imgeler arasındaki ilişkilere karşıt olarak uzun 
çekimler kullanılmaktadır. Kameranın konumu aksiyona yönlendirir. Örneğin, bir parkta 
yürüyen iki oyuncunun yer aldığı bir sahne düşünelim. Olayı uzun bir çekimle, muhtemelen 
parkın diğer yakasından, filme almak mümkün olacaktır. Bu durum gerçekte ve belki de 
duygusal olarak, seyirciyi belli bir uzaklıkta tutacaktır. Böylece bir karakter öne çıkarabilir 
veya çerçevenin dışına bakan bir karakter ile onun bakış açısını gösteren çekimler arasında 
gidip gelen bir sekans düzenlenebilir.  

                                                           
* Bu makale "Belgesel ve Kurmacadan Hareketle “Godfrey Reggio ve Ron Fricke Sineması” ve Sinemada Yeni 
Dil Arayışları" isimli Doktora Tezinden türetilmiştir. 
**  Ögr. Gör. Dr. T.C. Đstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Görsel Đletişim Tasarım Bölümü, 
tolgaekinci80@hotmail.com 
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Andre Bazin, uzun çekimi zamansal gerçekliği yaratması nedeniyle kurguya 
(devamlılık) alternatif olarak önermiştir. Uzun çekim, gerçeklik ve mizansen ile ilişkilidir. 
Yönetmen uzun çekimi gerçeklikte zaten var olan yapıları ortaya çıkarmak için kullanır. 
Çalışmada Godfrey Reggio’nun Visitors (Ziyaretçiler) filmi mizansen eleştirisi yöntemiyle 
analiz edilmiştir. Visitors, 74 plandan oluşmuş ve planların büyük bölümünde uzun planlar 
kullanılmıştır (her bir plan ortalama bir buçuk dakikadır). Geleneksel kurmaca ve 
belgesellerde, çekim süreleri 3 ila 6 saniye arasında değişmektedir. Birkaç saatlik bir filmde 
binlerce plan gösterilebilir. Visitors’ta planlar, 70 saniyenin üzerinde sürmüştür. Çalışmada 
kullanılan mizansen eleştirisi, yönetmenin sekans içeriklerinde kullandığı çekim ölçeklerine, 
anlatıyı inşa etmesine, diyalog veya dış-iç ses kullanmasına, filmde kullandığı müziklerin 
seçimine, aydınlatmaya, kamera hareketleri ve lensleri kullanımına ve kurgu kararlarına 
yönelik tüm unsurların analizlerini içermiştir. 

Amaç ve Yöntem 

Araştırmada; çağdaş sinemada geleneksel kurguya alternatif olarak kullanılan uzun 
planların mizansen üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal zeminini, Bazin’in 
uzun çekim yaklaşımı oluşturmaktadır. Bazin’in kuramı, uzamsal gerçeklik oluşturmakla 
ilişkilidir. Uzamsal gerçeklik, uzun çekim ve plan sekanslarla1 sahnelenebilir. Bazin’in 
kuramsal yaklaşımları mizansen eleştirisi yönteminin tercih edilmesinde yol gösterici 
olmuştur. Bazin, mizanseni şu şekilde tanımlamıştır; “Gerçek aksiyon mizansenin 
aksiyonuyla kaplanır” (aktaran Henderson, 2011: 276).  

Mizansen (Mise en scene) sözcüğü  “sahneye koyma” anlamına gelen teatral bir 
terimdir. Fakat terimin mecazi kullanımları uzun bir tarihe sahiptir. Örneğin Gibbs, sinemaya 
yönelik mizanseni; karenin içeriği ve nasıl organize edildiği olarak tanımlamıştır (2003: 1). 
Bu formülasyonun iki yarısı da önemlidir: içerik ve organizasyon. Karenin içeriği nedir? Işık, 
kostüm, dekor, malzemeler ve oyuncuların kendisi. Karenin içeriğinin organizasyonu 
oyuncuları ve dekoru kapsamaktadır, fakat görüntüleme ve öyküleme de mizanseni oluşturur. 
Bu nedenle mizansen incelendiğinde çerçeveleme, kamera hareketi, kullanılan özel lensler ve 
diğer fotoğrafik kararlar da dikkate alınmalıdır (Gibbs, 2003: 5).  

John Gibbs mizanseni “çerçevenin içeriği ve nasıl organize edildiği” olarak 
tanımlamaktadır. Onun bakış açısından, kavram sadece izleyicinin nasıl göreceğini değil, 
görmek için nasıl kandırılacağını da kapsamaktadır. Herhangi bir filmde, önünde sonunda 
mizanseni çeken kameradır: bir filmi izlerken, yalnızca mekanı, oyuncuları ve aydınlatmayı 
değil, aynı zamanda bütün öğelerin kaydedilişini ve perdeye yansıtılışını izlenir. Film 
görüntüsü aracılığıyla sahnenin düzenlenişi, sinemayı tiyatrodan ayıran şeydir (Corrigan, 
2007: 80). Mizansen mekanın sahne düzenlemesiyle ilgilidir ve bu esnada mekan, kamera için 
oluşturulur. Mekanın bu tarz kulanımı nasıl düzenlendiği ve içerisinde oyuncuların ve 
nesnelerin nasıl konumlandırıldığı filmle ilgili olarak, ilgi çekici ve yorumlara kaynaklık 
edebilir (Corrigan, 2007: 78). Bordwell ve Thompson’a göre; “mizansen bir planlamayı içerir, 
ancak yönetmen planlanmamış olaylara da açık olabilir. Bir oyuncu sette söyleyeceği 
diyaloglara ekleme yapabilir ya da ışıkta beklenmedik bir değişim dramatik etkiyi arttırabilir” 
(2012: 118).  

                                                           
1 Plan sekansta, sahne bir koreografi gibi düzenlenerek tek planda çekilir. Aslında bu bir genel sahnedir ama 
genel sahnede araya açılama çekimler girdiği halde plan sekansta böyle bir şey olmaz. 
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Sinemada mizansen; oyuncular, setler, arka planlar, ışık, kamera hareketleri ve 
kurguyu içerir. Kurgunun tek tek imgelerinin mizanseni vardır ve mizanseni sergilerler. V.F. 
Perkins, mizansen eleştirisi ve görüntülemeyi gerçekçi anlatımla birlikte değerlendirmektedir: 
bir kamera hareketi önemli olmadan önce inandırıcı olmalıdır; dramatik sonlara hizmet 
etmeye (örneğin aksiyon üzerine entelektüel olarak yüklenmenin tersine) yönelen öykü 
dünyasının içinde hareket etmelidir (Gibbs, 2003: 20). 

Bu bağlamda, filmler dışında mizansen bizi her gün sarmalayan dünyayı kapsar. Bir 
kasabanın mimarisi bir kamu mizanseni olarak tanımlanabilir. Bir kişinin bir odayı 
düzenlemesi ve dekore etmesi kişisel bir mizansen olarak adlandırılabilir. Mahkeme salonları 
kurumsal otoriteyi ifade etmek için bir mizansen oluşturmaktadır. Bir mahkeme salonunda 
yargıcın ve kısmen kapatılmış alanda tanıkların durumu mizansende güç dağılımını ifade 
etmektedir. Bir katedralin boş ve karanlık bölümlerine ışığın akışı düşüncelere dalma ve 
tevazu oluşturmak amacıyla bir atmosferik mizansen oluşturur. Bir kişinin giymeyi seçtiği 
giysiler, mücevherler ve makyaj, bir açıdan, tüm insanların fonksiyonel kostümleri kişisel bir 
mizansen oluşturma alışkanlığıdır. Đş adamları takım elbise, rahipler siyah giysiler ve fast 
food restoranlardaki servis elemanları şirket logolu üniformalar giymektedir (Gibbs, 2003: 
20). 

Film çözümleme yöntemi olarak mizansen eleştirisi, oldukça geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Kabadayı’nın aktardığına göre; “Thomas Elsaesser ve Warren Buckland, 
mizansen eleştirisinin genel olarak konu ve biçim arasındaki ilişkiyi yani “ne” ile “nasıl” 
arasındaki ilişkiyi i şaret ettiğini belirtmiştir. Çekimin süresi, çekim ölçekleri, kamera hareketi, 
çekim açısı ve kesmenin ne zaman kullanıldığı gibi özellikler, mizansen eleştirisi içinde 
istatiksel biçim analizi olarak adlandırılmıştır” (2013: 114). “Mizansen eleştirisinde hangi 
çekimden hangi çekime geçildiği, kamera hareketlerinin kullanıp kullanılmadığı, bu durumun 
türle bağlantısı olup olmadığı aydınlatmada ışığın nedenleri, hareketli çekimlerin sebepleri ve 
benzer sekansların teknik karşılaştırılması gibi noktalar ele alınır” (Kabadayı, 2013: 115).  

Çalışmada mizansen eleştirisi2 yöntemiyle analiz edilen Visitors, öyküleme, 
görüntüleme, ses, oyuncu ve kurgu başlıkları altında incelenmiştir. 

Uzun Çekim ve Mizansen 

Yeni Dalga akımının başlangıç noktası, 1951 yılında Andre Bazin tarafından çıkartılan 
Cahiers du Cinema dergisinin çıkışıyla anılmıştır. Bazin Katolik düşünür Emmenuel 
Mounier’den etkilenmiştir. Bazin’in gerçeğin asıl sürekliliğini yakalama, dolayısıyla kurguyu 
kullanmama konusundaki tutumu; François Truffaut ve Jean Luc Godard’ı etkilemiştir. Yeni 
Dalga’nın kuramsal temelleri ise, Alexandre Astruc’un 1948’de ortaya attığı “Camera Stylo” 
(kamera-kalem)  kavramına dayanır (Đri, 2010: 47).  

Sinemada 1920’den 1940’a kadar iki büyük karşıt eğilim vardır. Đmgeye inananlar ve 
gerçekçiliğe inananlar. Đmgenin anlamı, temsil edilen şeyin ekran üzerindeki temsilinin her 
halidir: görüntünün plastiği ve kurgunun kaynakları gibi (Odabaş, 2013: 168). Bazin sinemada 
kurgunun iki şekilde kullanıldığını belirtmiştir. Birincisinin temeli sessiz sinemayla ilişkilidir: 
Sovyet sinemacıların (Kuleshov, Pudovkin ve Eisenstein) soyut ilkelerle oluşturduğu kurgu 
modeli. Đkincisi ise, sesin gelmesinden beri yaygın hale gelmiştir. Bir olayın içinde fiziksel 
olarak var olan doğal olarak deneyimleyebildiğimiz dikkatteki değişikleri aynen yeniden 
                                                           
2 Çalışmada, Lale Kabadayı “Film Eleştirisi” kitabında ele alınan mizansen eleştirisi ve unsurları referans 
alınmıştır. 
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üreten parçalara bölerek bir olayın kendi araçlarıyla yapılan (açı-karşı açı çekimi veya 
açılama çekim) psikolojik kurgudur (aktaran Andrew, 2010: 253).  

Bazin, kurguya karşı; alan derinlikli uzun çekimleri ve plan sekansları önermektedir. 
Alan derinliği izleyicileri görüntü ile gerçeklikle olduğundan daha yakın bir ilişkiye sokabilir. 
Bazin için, alan derinliği yalnızca yeni bir sinemasal teknikten çok, sinema dilinde ileriye 
doğru atılmış diyalektik bir adımdır (Monaco, 2009: 386). Bazin, alan derinliğini nesnel 
gerçeklik olarak niteler, çünkü burada anlamlar kurguda olduğu gibi güçlü bir biçimde 
kodlanmamıştır (Hayward, 2012: 78). 

Bazin, alan derinliği ve uzun çekim kullanımını Yurttaş Kane filminden örnek vererek 
açıklamıştır. Yurttaş Kane filminde hareketsiz kalan kameraya derinlik yeni bir dramatik etki 
sağlamıştır. Bu daha önce kurgunun sabit bir çerçeve içinde oyuncuların hareketleri ile 
yaratmaya çalıştığı etkidir (Bazin, 2013: 47). Yurttaş Kane filminde alan derinliği 
kullanımıyla kamera hareketsiz kalsa bile, tek çekimde kaydedilmiştir. Orson Weles’in 
görüntünün derinliğini oluşturma arayışı, dramatik uzamın devamlılığına ve süresine saygı 
göstermesini sağlamıştır (Odabaş, 2013: 174). Bazin’in kuramının merkezinde; alan derinliği, 
plan sekans, uzun çekim ve sade kurgu vardır. Yurttaş Kane filmi bu açıdan kuramsal 
dayanığının temelini oluşturmuştur.  

Bazin, alan derinliğinin sinema dili üzerindeki etkilerini; “Sinema Dilinin Evrimi yazısında” 
şu şekilde özetlemiştir: 

• Alan derinliği, izleyicileri görüntüyle gerçekle olandan daha yakın bir ilişkiye sokar. 

• Geleneksel kurguda izleyiciler, görmesi gerekeni seçen yönetmenin dikkatine 
kaydırmaktan başka bir şey yapmadığı halde, alan derinliği en azından kişisel bir 
seçim gerektirir. 

• Bu iki önermeden metafizik olarak nitelenebilecek bir üçüncüsü doğar (Bazin, 2013: 
50). 

Orson Welles, Yurttaş Kane filminde geniş açı objektifini yoğun olarak kullanmış ve 
alan derinlikli çekim uygulamasını gerçekleştirmiştir. “Kare kurgu olarak da adlandırılan bu 
yaklaşımın temelinde görüntünün kendi içerisinde olan anlam gücüne inanç yatmaktadır. Bu 
yaklaşım sonraları plan sekans uygulamaları ile desteklenmiştir… Çağdaş sinemanın dili 
olarak şekillenen bu yöntemde mizansen son derece önemlidir” (Yıldız, 2010: 47).  

Plan sekansta, sahne bir koreografi gibi düzenlenerek tek planda çekilir. Aslında bu bir 
genel sahnedir ama genel sahnede araya açılama çekimler girdiği halde plan sekansta böyle 
bir şey olmaz (Brown, 2011: 31). Plan sekans, kurmaca sinemacılara, görsel düzenlemeyi 
çekim sırasında yapma fırsatı vermiştir. Yönetmenler, dramatik yapıyı uzun plan sekanslar 
kullanarak oluşturmuştur. Plan sekansta, genellikle geniş açılı objektifler kullanılır. Uzun 
odaklı merceklerle yapılan çekimlerde, perspektif çizgileri geniş açı yaparak ufka uzanır 
(Mükerrem, 2012: 82). 

Sinema için en yaygın, karmaşık ve anlaşılmaz ölçütlerden biri gerçekçiliktir 
(realism). Gerçekçilik psikolojik veya duygusal kesinlik (oyuncularda) tanımlanabilir veya 
mantıklı eylemler ve gelişmeler (öyküde) ya da bu oyuncu veya olayların inandırıcı 
görüntüleri ve perspektifleri (görüntünün kompozisyonu) olabilir. Seçim ve sanatın bir 
kombinasyonu olan mizansen çoğunlukla şunlarla ilişkilidir: 
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• Arka planda yer alan, nesneler ve diğer figürlerin fiziksel gerçekliği 

• Arka planda yer alan, nesneler ve diğer figürlerin kültürel gerçekliği 

• Arka planda yer alan, nesneler ve diğer figürlerin tarihsel gerçekliği (Corrigan ve 
White, 2012: 43-45). 

  Kurguya en sert eleştiri Bazin’den gelmiştir. O, kurguya alternatif olarak Orson 
Weles’in Yurttaş Kane filmini ve alan derinliği ile plan sekansı önermiştir. Bazin’in 
kuramında, yönetmen, temelde gerçekçiliğin iyi bir gözlemcisi olarak yer almaktadır.  
Bazin’in kurguya karşılık alan derinliğini önermesi bu olguyu desteklemiştir ancak, Bazin 
kurguyu tamamen reddetmemiştir. Çünkü kurgu da mizansenin parçasıdır. Bazin’in çabaları 
imgenin saf halinden yeni bir sinema dili yaratmaktır. Bazin’e göre; “Olayın gerçek uzunluğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece mantığın kabul edebileceği kesmeler kullanılmalıdır. 
Filmin kurgusuna gerçekten var olmayan bir şey kesinlikle eklenmemelidir” (2013: 185-186).  

Bazin’e göre; “Olayın gerçek uzunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece 
mantığın kabul edebileceği kesmeler kullanılmalıdır. Filmin kurgusuna gerçekten var 
olmayan bir şey kesinlikle eklenmemelidir” (2013: 185-186). Bazin’in kuramı uzun çekim ve 
mizansen ile ilişkilidir. Bazin, uzun çekimi zamansal gerçekliği yaratması nedeniyle 
savunmuştur. Mizansen de gerçeklikle ilişkilidir. Yönetmen mizanseni gerçeklikte zaten 
varolan yapıları ortaya çıkarmak için kullanır. 

 

VISITORS (2013) FĐLM ĐNĐN MĐZANSEN ANALIZI 

Filmin Künyesi 

Yönetmen: Godfrey Reggio 

Senaryo: Godfrey Reggio 

Yapımcılar: Godfrey Reggio, Lawrence Taub, Mara Campione, Penny Mancuso, Jon Kane, 
Phoebe Greenberg,  

Müzikler: Philip Glass 

Görüntü Yönetmeni: Graham Berry, Trish Govoni, Tom Lowe 

Görsel Efektler: Max Blecker, Grier Dill, Manuel Gaulot, Sergey Polishchuk 

Kurgu: Chris Besecker, Jon Kane 

Yapım yılı: 2013 

Film: Siyah-Beyaz  

Süre: 87 dakika 

Tür: Belgesel 

Filmin Konusu 

Visitors, belgesel ve kurmaca yapıları barındıran deneysel bir çalışmadır. Filmde 
sadece insan yüzleri ve mekânlar fon müziği eşliğinde sunulmuştur. Filmde diyalog ve dış ses, 
iç ses kullanılmamıştır. Filmin anlatısını 74 uzun plandan oluşan görüntüler oluşturmuştur. 
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Reggio, Visitors’ı şu şekilde tanımlamıştır;  

“Yaptığım filmleri nasıl sınıflandırmam gerektiğini bilmiyorum, bu yüzden onlara sine-monatlar 
diyorum. Monat, geleneksel tanımın üzerinde bir şeydir. Bir özü olduğunu biliyoruz, ama daha 
fazlasını bilmiyoruz. Bu nedenle, size bir öykü anlatan teatral filmlerin geleneksel sınıfına da bir 
bakış açısını tanımlamak için görüntüleri veya konuşan kafaları kullanan yaygın dok geleneğine de 
yerleştirilemiyor. Bu bakımdan sınıflandırılması zorlaşıyor. Visitors, yaptığım diğer tüm filmlerde 
olduğu gibi, listede nereye koymanız gerektiği konusunda tamamen sınıflandırılamazlar; bazıları 
müziğe, bazıları bağımsıza, bazıları belgesele, bazıları yenilikçilerin arasına girebilir. Nasıl 
adlandıracağınızı bilemediğinizde sayısız kategori var. Bu temel olarak bütün filmler için doğru.” 

diye ifade etmiştir (http://nonfics.com/godfrey-reggio-visitors-special-effects-driven-
documentary-slow-motion-versus-time-lapse/erişim:04.08.2014).  

Visitors’ın uzun planlardan oluşan sözsüz anlatısı; mizansen eleştirisi yöntemiyle 
analiz edilmesinde yol gösterici olmuştur. Visitors, mizansen eleştirisi yöntemi ile beş başlıkta 
incelenmiştir: öyküleme, görüntüleme, ses, oyuncu ve kurgu.  

Öyküleme 

Visitors’ın öyküsü, geleneksel belgesellerden tamamen farklı yapıda inşa edilmiştir. 
Filmde, sunulan kişilerin söyledikleri yerine sadece bakışları vurgulanmıştır.  Visitors’ın öykü 
modeli incelendiğinde; film beş bölüme ayrılabilir: birinci bölüm (Giriş sekansı, beş planlık 
prolog), ikinci bölüm (Gündelik yaşam ve yenidünya düzeni), üçüncü bölüm (Dünya’nın yok 
oluşu), dördüncü bölüm (Anlamın yitirilişi), beşinci bölüm (Çift yönlü bakış, ayna deneyimi). 
Filmin önermesi, artık yaşamı tecrübe etmiyoruz, kendimizi en derinlerden izliyoruz 
düşüncesinden çıkmıştır. Filmde belirli bir fiziksel alana ihtiyacımız yokmuş gibi, siyah bir 
boşluk tek başına anlamı oluşturmuştur. Filmde rahatsız edici bir şekilde; bilgisayar oyunu 
oynayanlar, televizyon veya spor karşılaşması izleyenler, orgazmik memnuniyetten saf 
tutkuya tüm duyguların yansıması gösterilmiştir. Filmde, anlatı gereği izleyiciler, oyuncuların 
gördüklerini görememiştir. Görünmez bir bilgisayar faresini yönlendiren görünmez bir 
klavyede yazan, görünmez bir iPhone’u kurcalayan yakın çekimdeki parmaklar, beş ayaklı 
yaratıkların ritüelleşmiş bir çiftleşme dansını sergileyen eller ve ayna karşısında erotik 
hareketler yapan fetişleşen figürler olarak sunulmuştur.  Reggio, anlatı gereği, filmin sonunda 
başa gönderme yapmıştır. Đlk bölümde sunulan dişi goril Triska’nın görüntüsü, filmin 
sonunda sinema salonundaki izleyicilerle beraber gösterilmiştir. Triska’nın görüntüsü, modern 
hayata kasti bir tepki olarak sunulmuştur. 

Görüntüleme 

Film 74 plandan oluşmuştur. 87 dakikalık filmin her bir planı yaklaşık bir buçuk 
dakikadır. Visitors, uzun planları ve slow motion3 çekimleriyle; geleneksel belgesel ve 
kurmacadan farklı bir yapıdadır. Visitors’ın bütününde oldukça uzun slow motion ve yakın 
planlar kullanılmıştır. Ayrıca bu planlar oldukça durağandır (durağan gözüken çerçevelerde 
çok ağır kamera hareketleri kullanılmıştır). Birkaç sahne dışında hareketli çekimler 
izleyicilere hissettirilmemeye çalışılmıştır. Filmin genelinde planlar, göz hizasından 
çekilmiştir. Reggio, sadece 7 planı alt açıdan çekmeyi tercih etmiştir. Bu planlar genel çekim 
ölçeğinde manzara çekimleridir. Visitors’ın bazı planlarında uzun kaydırma hareketleri 
kullanılmıştır. Uzun planlar ve kaydırma hareketleri Bazin’in önerdiği bir yaklaşımdır. Bu 
                                                           
3 Saniyedeki kare sayısı ile ilgili bir çekim tekniğidir: çekimi yapan kameranın kare/saniye hızının artırılmasıyla 
olur. Böylelikle aynı zaman dilimi içinde kamera her saniye için normalin üzerinde resim karesi kayıt eder, bu 
kareler sabit hızda oynatıldığında ise izleyicilerde yavaşlatılma algısını doğurur. 
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yolla filmde gerçekçi bir anlatım sağlanmıştır. Visitors’ın planları, nesneden gelen ışık ile 
bakıştan gelen ışığın kesişiminden oluşmuştur. Filmde yapay ışık yerine, görüntünün kendi 
düşüncesini anlamlandıran siyahın ve beyazın gücünü muhafaza eden gerçekçi saf ışık 
kullanılmıştır: Yurttaş Kane’de kullanılan aydınlatma gibi. Reggio, ışığın ve gölgenin zamana 
bağlı değişimini vurgulamak içinse, uzun time lapse4 çekimleri tercih etmiştir. Bu çekimlerde 
beyazın tonlarındaki ani patlamalar gösterilmiştir. Visitors’ta kullanılan bağımsız uzun 
planlar, plan sekans görevi görmüştür. 

Reggio, gerçekçilik bağlamında yaptığı bu düzeltmeleri şu şekilde açıklamıştır;  

“Filmde manipülasyonu mümkün olduğunca dikkat dağıtmayan mükemmelleştirilmi ş görüntüler 
ortaya koymak için bir yöntem olarak kullandık. En azından bizim yaptığımız fotoğrafçılık türünde bu 
tamamen kamerayla gerçekleştirilemezdi. O duyguyu vermek için daha sonrasında üzerinde çalışmak 
gerekiyordu. Filmde kullanılan efektler, izleyicilere hissettirilmemeye çalışıldı. Birisi eğer sadelik 
yanlısıysa kendi düşünceleri olabilir. Aynı şekilde eğer biri boya yapıyorsa, genellikle boyamaya ilk 
başladığı yerin üzerini de boyamak zorunda kalır. Biz çok fazla tamamlayıcı boya kullandık, olan 
buydu. Fotoğrafik bir boyama gibi“(http://nonfics.com/godfrey-reggio-visitors-special-effects-driven-
documentary-slow-motion-versus-time-lapse/ erişim:04.08.2014). 

Ses 

Visitors, sözsüz, geleneksel öykülere dayanmayan ve uzun çekimlerin ağırlıkla 
kullanıldığı bir filmdir. Bu bağlamda, Visitors’ta kullanılan müziklerin filmin gerçekçiliğini 
zedelemediği öne sürülebilir. Filmin sekanslarından birinde, erkek oyuncu ekrana bakarken 
gösterilmiştir. Bu sahnede oyuncunun yüz mimikleriyle müziğin tınısı eşlenmiştir. Film 
tamamen sessiz çekilmiştir. Filmde kullanılan tek ses müziktir. Filmde anlam görüntüler 
yoluyla oluşturulmuştur. Günümüzde izleyiciler için görmek; dokunmanın ve hatta işitmenin 
yerini almıştır. Dokunmatik bir telefon ekranına dokunan parmakların veya tablet 
bilgisayarlarla oynayan ellerin boşluğu işlevsizliği vurgulanmıştır. 

Oyuncu 

Visitors’ta, sadece yüzler ve mekânlar sergilenmiştir. Filmde dört temel karakter 
kullanılmıştır: Dişi goril Triska, insanlar, sibernetik organizmalar ve manzaralar. Sekanslarda 
kullanılan planların çoğunu, nispeten genç ya da çocuk olan çeşitli etnik çerçevelerden 
insanlar tasvir etmiştir (Bronx Hayvanat Bahçesindeki insana çok benzeyen dişi goril Triska 
ve erkek bir cansız manken dışında). Yüzler, düz siyah bir arka planda yakın planlarla öne 
çıkarılmıştır. Filmdeki oyuncular çift taraflı bir aynayla filme çekilmiştir. Oyuncular ya 
televizyon izlemiş ya da bilgisayar oyunu gibi gündelik faaliyetlerde bulunmuştur. Visitors’ta 
tanıdık olan yabancılaştırılmış; yabancı olan ise tanıdıklaştırılmıştır. Visitors’ta anlatıyı; 
isimsiz ve sessiz yüzler, manzaralar ve nesneler oluşturmuştur. 

“Oyuncunun nasıl iyi performans gösterebileceği konusundan daha önemli olarak bir filmin 
oyuncusuz olarak nasıl gerçekleştirilebileceği sorunu daha fazla üzerinde durulması gereken bir 
konudur… Oyuncunun filmden çıkarılması, filmin gerçek hayat ile olan bağlantısını 
kuvvetlendirirken, kurgulamanın önemi azalma göstermektedir” (Bazin, 2013: 179-180). 

Oyunculuğa çoğu kez bir gerçekçilik sorunu olarak yaklaşılmıştır. Ancak gerçekçilik 
anlayışları sinema tarihi boyunca değişmiştir. Brecht’e göre; sinemanın imkânları, belgeler 
toplama, felsefeler sunma veya hayatın bazı görüntülerini aktarma yeteneğinde yatar. Bu 
görüntü aktarma işiyse, hayal dünyasının bir zamanlar ilgisini çekmiş oyuncuları sunar (2012: 

                                                           
4 Zamanı hızlandırdığımız çekim tekniğin adıdır. 
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30). Bu bağlamda Visitors’ta oyunculuğun gerçekçi olup olmadığını araştırmak yerine, filmin 
yeniden ürettiği oyunculuk stilinin analizi önemli bir ipucu olarak ele alınabilir. 

Kurgu 

Film, her biri ortalama bir buçuk dakika olan 74 plandan oluşmuştur. Planları birbirine 
bağlamak için açılma-kararma (fade in-out) ve kesme kullanılmıştır. Filmin kurgusu, 
geleneksel (devamlılık kurgusu, derleme kurgu gibi) kurmaca ve belgesel kurgularıyla tezat 
oluşturmaktadır. Manzara çekimlerinde özellikle alan derinlikli çekim; portre çekimlerindeyse 
oldukça uzun planlar kullanılmıştır. Visitors’ta çoğu plan oldukça uzundur, sahneler ve 
sekanslar birbirinden bağımsızmış gibi sunulmuştur. Filmde plan sürelerinin uzunluğu ve 
kullanılan plan sayılarının az olması; kurgunun işlevini azaltmıştır. Ayrıca Visitors’ta, alan 
derinlikli çekim ve plan sekanslar kurgunun çekim sırasında uygulanmasını sağlamıştır. Đlk 
olarak Orson Welles’in Yurttaş Kane filminde kullanılan bu yöntem, günümüzde çağdaş 
sinemanın anlatım dilini oluşturmaktadır. 

Sonuç 

Sinemada film, ister teknik nedenlerle, isterse de, plan ve sahnelerin bağlanması 
açısından kesilmek zorundadır. Walter Murch; kesme kararını göz kırpma faaliyetiyle 
ili şkilendirmiştir. Ona göre; başarılı bir filmde, izleyicilerin filmi izlerken gözünü kırptığı an 
doğru kesme anıdır (2007: 53). Murch, bu saptamayı şu şekilde özetlemiştir; “Gündelik 
gerçeklik kesintisiz görünse de hayatlarımızın üçte birini geçirdiğimiz başka bir dünya daha 
var: rüyaların gecelik gerçekliği. Rüyalardaki görüntüler çok daha fazla parçalanmıştır ve 
gündelik gerçekliğe göre çok daha garip ve beklenmedik biçimde birbirleriyle kesişirler” 
(2007: 50). Bu bağlamda sinemada kurgu her iki gerçekliğin bilgisini de taşıyabilir. 
Çalışmada incelenen uzun çekim, öncelikle mizansen ve gerçekçilikle ilişkilidir. Sinemada 
derleme kurgu, devamlılık kurgusu, sembolik kurgu gibi yöntemler edebiyat, tiyatro vs. gibi 
sanatların bir dayatması olarak yer almaktadır. Kurgunun işlevsel gücü, planların ve 
sahnelerin sıralanmasında ortaya çıkmaktadır. 

Visitors, çağdaş sinemada uzun çekim ve alan derinliğinin etkileri incelemede önemli 
örneklerden biridir. Bazin’in de savunduğu uzun plan kullanımı, mizansen unsurlarını 
etkilemekte ve gerçekçilik algısını arttırmaktadır. Bu bağlamda, uzun plan geleneği 
izleyicilerin gerçek zamana farklı bir açıdan bakmasını sağlayabilir. Çağdaş sinemada uzun 
çekimin kullanımı geleneksel kurguyu gereksiz kılmaktadır. Çağdaş sinemada devamlılık 
kurgusu veya sembolik kurgu gibi uygulamalar terkedilmektedir.  

Sinematografik açıdan hayli zoraki ve uzun süreli hareket eden öğeler, belirgin şekilde 
hareketsiz pozlar, heybetli yüzler, öznelerin seçimi, çekimlerin uzunluğu, mizansende görülen 
ile ruhsal bir bağlantı amaçlanmıştır. Bu uzun planlarda, gezegendeki kültürlerle temasa 
geçme çabalarımız doğası gereği geri çevrilmiştir. Çünkü sadece izleyiciler, bakışların gerçek 
gücüne erişebilmektedir (perdedekiler bizi görememektedir). Bu bağlamda Visitors’ta 
kullanılan uzun planların ve alan derinliğinin, Bazin’in kuramsal yaklaşımlarının post modern 
yansıması olarak ele alınabilir.  
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GÜVENL ĐK SEKTÖRÜ REFORMU: DEVLET ĐN MEŞRU GÜÇ KULLANMA 
TEKEL ĐNĐN TERK Đ VE KÜRESEL GÜVENL ĐK YÖNET ĐŞĐMĐ ĐLE BÜTÜNLE ŞME 

Ahmet BARBAK * 

Öz 

Bu makale, 1990’lı yılların sonlarından itibaren, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde 
uygulamaya konulan güvenlik sektörü reformunu konu almaktadır. Güvenlik sektörü reformu, 1990’lı yıllarda 
güvenlik yaklaşımındaki değişim ve küresel güvenlik yönetişimi için bu ülkelerin devlet aygıtlarının 
uyarlanmasını amaçlamaktadır. Devletin güvenlik işlevi yerine bir sektör koyan güvenlik sektörü reformu, 
devletin meşru güç kullanma tekelinin sivil toplum örgütleri ve piyasa ile paylaşımını talep etmektedir. Bütüncül 
bir yaklaşıma sahip olan güvenlik sektörü reformu, sadece güvenlik güçlerini değil devlet aygıtının diğer 
aktörleri ile devlet dışı aktörleri de kapsar. Demokratik yönetişim ilkeleri, güvenlik sektörü reformunun 
merkezinde yer almaktadır. Kalkınma ile güvenlik ve özgürlük arasında olumlu ilişki kuran güvenlik sektörü 
reformu, bir taraftan düzenleyicilik rolü için yeni siyasi araçlar yaratarak yürütme organını güçlendirirken diğer 
taraftan piyasanın faaliyet alanını genişletmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Güvenlik Sektörü Reformu, Đyi Yönetişim, Postfordizm, Yeni Kamu Đşletmeciliği, Post-
Washington Uzlaşısı. 

SECURITY SECTOR REFORM: THE ABANDONMENT OF STATE’S MONOPOLY 
ON LEGITIMATE USE OF FORCE AND INTEGRATION WITH GLOBAL 

SECURITY GOVERNANCE 

Abstract 

This article handles security sector reform implemented in least developed, developing and transition countries 
since the late 1990’s. Security sector reform aims to adjust the state apparatus of these countries in accordance 
with the change in security approach in 1990’s and security sector governance. Security sector reform, which 
places a sector instead of state’s security function, demands that state’s monopoly on legitimate use of force be 
shared with civil society organizations and the market. Security sector reform, which has a holistic approach, 
covers not only state’s security forces but also other actors of the state and the non-state actors. At the center of 
the security sector reform, exist the principles of democratic governance. Security sector reform, which 
establishes a positive relationship between deveopment, security and freedom, enhances executive branch’s 
regulatory role by creating new political instruments while it widens the realm of market on the other side. 

Keywords: Security Sector Reform, Good Governance, Postfordism, New Public Management, Post-
Washington Consensus. 

1. GĐRĐŞ 

Güvenlik sektörü reformu, 1980’li yıllardan itibaren siyasi, ekonomik ve toplumsal 
dinamiklerin etkisiyle şekillenmiş bir dönüşüm yönteminin adıdır. Uygulama alanı az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkeleri olan bu reform, devlet aygıtını topyekûn 
dönüştürmeyi amaçlar. 1980’li yıllardan itibaren, bu ülkelerde sektörel uyarlama projelerini 
uygulamaya koyan yeni sağ düşün, 1990’lı yılların sonundan itibaren devletin güvenlik 
işlevine yönelmiştir. 1980’li yıllarda, Washington Uzlaşısı çerçevesinde uygulamaya konulan 
neoliberal politikalar, devletin piyasa lehine küçültülmesini amaçlarken, bu değişimin önünde 
engel olarak görülen silahlı kuvvetler ise, yine aynı dönemde başlatılan demokratikleşme 
dalgası kapsamında sınırlanmaya başlamıştır. 

Sovyet bloğundan ayrılan Doğu Avrupa ülkeleriyle genişleyen demokratikleşme dalgası, 
silahlı kuvvetlerin devlet aygıtında işgal ettiği alanı demokrasi-kapitalizm ili şkisi temelinde 
sorunsallaştıran demokratik kontrol yaklaşımı çerçevesinde devam etmiştir. 1990’lı yılların 
                                                           
*Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
abarbak01@gmail.com  
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ikinci yarısında, güvenlik sektörü reformu, değişen güvenlik anlayışı ile birlikte başlı başına 
bir reform olarak ortaya çıkmıştır. Odak noktasını devletin güvenliğinden bireylerin 
güvenliğine yönelten bu yeni güvenlik anlayışı, 1980’lerden itibaren Washington Uzlaşısı 
yaklaşımı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni sağ politikaların, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde ortaya çıkardığı yoksulluk, gelir dağılımında adaletsizlik ve çatışmalara bir 
çözüm olarak tasarlanan yeni bir reform hareketinin de temelini oluşturur. 

1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Post-Washington Uzlaşısı’nın şekillendirdiği 
ortamda, güvenlik sektörü reformu olarak adlandırılan bu küresel reform hareketi; kalkınma 
düşünü yanında, 1950’li yıllarda ortaya çıkan sivil kontrol disiplini ile 1980’li yıllardan 
itibaren başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere başlatılan ve Soğuk Savaş sonrasında 
Sovyet bloğundan ayrılan Doğu Avrupa ülkeleriyle devam eden demokratikleşme projelerinin 
de unsurlarını içermektedir. 

Güvenlik sektörü reformu, öncelikle kalkınma ile güvenlik arasında kurulan olumlu ilişkiye 
dayanır. Buna göre, kalkınma için güvenlik ortamının sağlanması gerekmektedir. Bu 
nedensellik ilişkisinde, devlet aygıtı ve/veya silahlı kuvvetler ya da silahlı güçlerin kendileri, 
güvenlik için bir tehdit olarak değerlendirilir. Özellikle, az gelişmiş, gelişmekte olan ya da 
geçiş ülkelerinde, serbest piyasa ekonomisinin oluşturulması ve küresel piyasalar ile 
bütünleşmenin sağlanması önünde engel olarak görülen devlet ve devlet dışı silahlı unsurlar, 
kamu, özel sektör ve sivil toplum birlikteliğine dayanan bir güvenlik sektörü tasarımında, 
yapısal ve işlevsel olarak uyarlanmaktadır. 

Güvenlik sektörü reformunun güvenlik yaklaşımı, 17. ve 18. yüzyıllarda Hobbes ve Rousseau 
tarafından dile getirilen bireysel güvenlik anlayışına bir dönüşü ifade etmektedir. Buna göre, 
devletin aslî varlık nedeni, kendi güvenliğini sağlamak yerine bireylerin güvenliğini 
sağlamaktır. Bireyleri birbirlerinden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumaya dayalı bu 
güvenlik anlayışı, özgürlük ortamı sağladığı savıyla, piyasa odaklı liberal ve neoliberal 
güvenlik yaklaşımlarının da temelini oluşturur. Bu yönüyle, güvenlik sektörü reformu, Dünya 
Bankası tarafından desteklenen sosyal risklerin azaltılması projeleri ile de bir bütünlük 
içerisindedir. Zira neoliberal politikaların 1990’lı yıllarda yol açtığı yoksulluk ve gelir 
dağılımı adaletsizliğinin sonucu olarak ortaya çıkan silahlı çatışma ve güvenliksiz ortam, 
sosyal risklerin azaltılması amaçlı projelerle önlenmeye çalışılmaktadır. 

Bunun yanı sıra güvenlik sektörü reformu, özelleştirme uygulamalarının hızlandırılmasına 
yönelik projelerle de tamamlayıcılık ilişkisi içerisindedir. Kamu kesimi yanında, özel sektör 
ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, devlet dışı silahlı aktörleri aynı çatı altında bir araya 
getirerek bir güvenlik sektörü tasarlayan güvenlik sektörü reformu, bu sektörün piyasa odaklı 
olarak işlemesi için kural koyucu (normatif) bir yöntemle çalışır. Bu yönüyle, güvenlik 
sektörü reformu, yapıcı rasyonalite temelinde bir yöntem izler. Ancak, güvenlik sektörü 
reform yöntemi 2000’li yıllarda daha da belirgin hale gelmesine rağmen, ülkelerin özgün 
koşulları nedeniyle, reform uygulamalarının ülkeden ülkeye değişebileceği kabul 
edilmektedir. 

Bu makalede, güvenlik sektörü reformunun kavramsal gelişimi ve yöntemi ortaya 
konulacaktır. Bu kapsamda, güvenlik sektörü reformunu ortaya çıkaran dinamikler, güvenlik 
sektörü tasarımı ve güvenlik sektörünün hem oluşumuna hem de reform uygulamasına hâkim 
olan güvenlik sektörü yönetişiminden bahsedilecektir. Bunun yanı sıra, güvenlik sektörü 
yönetişiminin etkilediği çeşitli siyasal ve toplumsal değişkenler de kısaca ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Bu makale, aynı zamanda, güvenlik sektörü konusundaki araştırmalarda 
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inceleme yöntemine ilişkin epistemolojik sorunların aşılmasında bir yöntem sunarak alan 
yazına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. 

2. GÜVENLĐK SEKTÖRÜ REFORMU: KAVRAMSAL GEL ĐŞĐM VE YÖNTEM 

Güvenlik sektörü reformu, postfordist birikim rejiminin öngördüğü ekonomik örgütlenmenin, 
devletin güvenlik işlevine yansımasıdır. 1980’li yıllardan itibaren Yeni Kurumcu Đktisat’ın 
devleti piyasa lehine küçültmeye dönük yaklaşımı çerçevesinde uygulamaya konulan sektörel 
uyarlama projeleri, 1990’lı yılların sonunda, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş 
ülkelerinde devletin güvenlik işlevine yönelmiştir. Bunun temelinde, bu ülkelerde silahlı 
kuvvetlerin piyasa lehine sınırlanması düşüncesi vardır. Devletin güvenlik işlevinin bir 
güvenlik sektörü haline getirilmesini isteyen güvenlik sektörü reformu, kendisinden önceki 
belirli dinamiklerin sonucu olarak gelişmiştir. 

20. yüzyılın son çeyreğindeki paradigma değişimleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, 
güvenlik sektörü reformunu ortaya çıkaran ve aynı zamanda biçimlendiren bu dinamikleri 
Tablo-1’deki gibi göstermek mümkündür. 

Tablo-1: Güvenlik Sektörü Reformunu Ortaya Çıkaran Dinamikler 

Değişim Dinamiği Etki Unsuru Güvenlik Sektörü Reform Yöntemine Katkısı 

Postfordist Birikim ve 
Örgütlenme Rejimi 

Örgütlenme Ölçeği 
Esnek Uzmanlaşmaya Dayalı, Teknoloji 
Yoğun, Küçük ve Orta Ölçekli Silahlı 

Kuvvetler Örgütlenmesi 

Neoliberalizm (Yeni 
Kurumcu Đktisat) 

Silahlı Kuvvetler Piyasa Đlişkisi 
Silahlı Kuvvetlerin Piyasa Lehine 

Sınırlanması 

Yönetişim 
Askeri Yönetim Alanına Özel 

Sektör ve Sivil Toplum Katılımı 

Sivil-Asker Đşbirliği 

Şeffaflık 

Hesap Verebilirlik 

Düzenleyicilik 

Demokratikleşme Katılımcı Yönetim 
Đnsan Kaynağının Piyasa Tabanlı 

Genişletilmesi ve Đç Demokratikleşme 

Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi 

Silahlı Kuvvetler Örgütlenmeleri 
Silahlı Kuvvetlerde Modernizasyon ve 

Küçültme 

Sivil kontrol disiplini Silahlı Kuvvetlerin Sivil Kontrolü Demokratik Kontrol 

Güvenlik 
yaklaşımındaki değişim 

Kalkınma-Güvenlik Đlişkisi Đnsani Güvenlik 

 

Güvenlik sektörü reformu, bu dinamiklerin bir bileşimi niteliğindedir. Đçerisinde tüm 
dinamiklerin etkisini ve unsurlarını barındırmaktadır. Bu kapsamda, postfordist birikim rejimi 
ve örgütlenme düşünü, silahlı kuvvetlerin esnek uzmanlaşmaya dayalı olarak, teknoloji 
yoğun, küçük ve/veya orta ölçekli olarak yeniden örgütlenmesini öngörürken Yeni Kurumcu 
Đktisat, silahlı kuvvetlerin piyasa lehine sınırlanmasını talep etmektedir. 

Bununla birlikte, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren, yönetişim yaklaşımıyla; kamu 
kesiminin özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışması öngörülerek, Yeni 
Kurumcu Đktisat’ın katı kuralları yerine kamunun sivil kesim ile birlikte çalışacak ve 
düzenleyicilik işlevini yerine getirecek şekilde, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

429 

uyarlanmasına geçilmiştir. Demokratikleşme dalgası ise, 1980’lerden itibaren silahlı 
kuvvetlerin demokratik kontrolünü öne çıkarırken, insan kaynağı tabanının piyasa kaynaklı ve 
katılımcı yönetim yaklaşımına dayalı olarak genişletilmesi ve silahlı kuvvetlerin iç yönetsel 
süreçlerinde Yeni Kamu Đşletmeciliği tekniklerinin hâkimiyeti, silahlı kuvvetlerde 
postbürokratik yöntemleri ortaya çıkarmıştır. 

Silahlı kuvvetler örgütlenmelerini, en çok etkileyen değişimlerden birisi de Soğuk Savaş’ın 
sona ermesidir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, büyük ordular yerine küçük ve orta 
ölçekli ama teknoloji yoğun ordu örgütlenmelerine geçmeye başlayan NATO gibi askeri 
örgütlenmeler, bunun gerekçesini değişimin hızı ve belirsizlik ortamının artmasıyla 
açıklamaktadır. Bu kapsamda, 1990’lı yıllarda NATO’da başlayan modernizasyon ve 
küçülme çalışmaları devam etmektedir. NATO’nun öngördüğü örgütlenme biçimleri, süratle 
konuşlanabilir, esnek ve teknoloji yoğun askeri birliklerdir. Buna en iyi örnek “NATO 
Mukabele Kuvveti (NATO Response Force)”dir. NATO üye ülkelerinin katılımıyla 22 Kasım 
2002 tarihli Prag Zirvesi’nde oluşturulmasına karar verilen ve Haziran 2003 ayında Savunma 
Bakanları’nın onayıyla oluşturulmaya başlanan NATO Mukabele Kuvveti, teknolojik olarak 
ileri , esnek, konuşlandırılabilir (deployable), diğer sistemlerle bütünleştirilebilir 
(interoperable) ve sürdürülebilir (sustainable) bir askeri kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kuvvetin esas oluşturulma nedeni çabuk tepki vermek (quick reaction) olarak ifade edilir 
(Kugler, 2007). 

Bu kapsamda, 1990’lı yıllarda üye ülke sayısını artırmaya başlayan NATO, sivil kontrol 
disiplininin Sovyet bloğundan ayrılan geçiş ülkelerinde uygulama biçimi olan demokratik 
kontrol yaklaşımını bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Demokratik kontrol, bu ülkelerin 
silahlı kuvvetlerinin Varşova Paktı’nın öngördüğü örgütlenme biçiminden çıkarılarak 
NATO’ya uyarlanmasını ve bu ülkelerde silahlı kuvvetlerin demokrasi-kapitalizm ilişkisine 
dayalı olarak yeniden yapılandırılmasını öngörmüştür. 

Güvenlik sektörü reformunu ortaya çıkaran son dinamik ise, güvenlik yaklaşımındaki 
değişimdir. Bu değişim, askeri örgütlenmelerden ziyade uluslararası kalkınma topluluğunun 
öncülük ettiği bir paradigma değişimidir. Devletin güvenliğinden bireysel güvenliğe geçişi 
temsil eden bu değişim, kalkınma ile bireysel güvenlik arasında kurulan olumlu ilişkiye 
dayanır. Buna göre, bireylerin piyasa mekanizması içerisinde serbestçe hareket edebilmesi, 
tüketim ve yatırım yapabilmesi, yani özgür olabilmeleri için öncelikle güvenlik ortamının 
sağlanması gerekmektedir. Güvenliğin sağlandığı ve gerek iç gerekse yabancı yatırımcılar için 
güven ortamının olduğu bu koşullarda ise kalkınma gerçekleşecektir. Güvenlik sektörü 
reformuna göre, bu güven ortamı kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde sağlanacaktır. 

Buraya kadar ifade edilen güvenlik sektörü reformunu ortaya çıkaran çeşitli dinamikler 
birlikte göz önünde bulundurulduğunda, bu reformun belirli hedeflere ulaşmak niyetinde 
olduğu görülmektedir. Bu hedefleri şöyle sıralamak mümkündür: 

 1) Devletin güvenlik işlevi üzerindeki tekelini ortadan kaldırmak, 

 2) Devletin düzenleyici işlevi için siyaset alanını genişletmek, 

 3) Silahlı kuvvetleri sınırlayarak piyasanın faaliyet alanını genişletmek, 

 4) Devletin ve silahlı kuvvetlerin küresel piyasalar ve güvenlik yönetişimi ile 
bütünleşmesini sağlamak. 
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Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle güvenlik paradigmasındaki değişime dayalı olarak bir 
güvenlik sektörü tanımlaması yapılmış ve kalkınma ile güvenlik ilişkisine dayalı bir yöntem 
ortaya konulmuştur. Bu yöntemde, güvenlik sektörü reformu bir taraftan devletin meşru şiddet 
kullanma tekelini ortadan kaldırırken, diğer taraftan devlet güvenlik sektöründe düzenleyicilik 
işlevini yüklenmektedir.  

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde bu sektörün ve güvenlik 
piyasasının oluşumu ve işlemesi önünde engel olarak görülen silahlı kuvvetler ise, piyasanın 
faaliyet alanını genişletmek maksadıyla sınırlanmaktadır. Bunun adı, güvenlik sektörü 
reformunda da yer bulan ve demokratik kontrol olarak adlandırılan kontrol yöntemidir. 

Son olarak, bu ülke silahlı kuvvetlerinin uluslararası kalkınma topluluğu tarafından 
belirlenmiş ölçütlere uygun olarak yapılandırılması suretiyle küresel güvenlik yönetişimi ile 
bütünleşmeye hazır hale getirilen ulusal güvenlik yapılanması, küresel piyasalar ile 
bütünleşme için gerekli serbestleşmeyi sağlamayı da amaçlamaktadır. 

2.1. Güvenlik Yaklaşımında Değişim: Devletin Güvenliğinden Bireyin Güvenliğine 
Geçiş ya da Kalkınma-Güvenlik Đlişkisi Tasarımı 

Güvenlik sektörü reformu, uluslararası kalkınma topluluğunun, az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler ile geçiş ülkelerinde devletin güvenliğinden bireylerin güvenliği yaklaşımına geçiş 
için geliştirdiği yöntemdir. Bu paradigma değişimi, güvenlik ile kalkınma arasında kurulan 
olumlu ilişkiye dayanmaktadır. Güvenlik ile kalkınma arasında kurulan olumlu ilişkiye, 1990 
yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan bir raporda yer verilmiştir. 1990 yılında, Dünya 
Bankası tarafından yayımlanan bu çalışma, Kalkınma için Güvenlik başlığını taşımaktadır. 
Kalkınma ile güvenlik arasında nedensellik ilişkisi kuran bu çalışma, takip eden yıllarda 
yönetişim, silahlı kuvvetler ve kalkınma arasında kurulan ilişkilerin temelini atmıştır. Soğuk 
Savaş sonrasında, ekonomik büyümenin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması için 
uluslararası mali kuruluşların güvenlik meselelerine ilgi göstermesi ve güvenlik ile kalkınma 
meselelerini bir arada ele alması gerektiğini savunan Stremlau (1990)’nun, 1990’ların 
sonundaki güvenlik yaklaşımına temel oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin de çok taraflı faaliyetlere başlaması gerektiğini savunan 
Stremlau (1990: 2-3; 26-40), geleneksel rolüne ilave olarak Birleşmiş Milletlerin şunları 
işlevleri üstlenmesini önermiştir: 

 1) Kamu yönetimi ve insan sermayesinin kapasitelerinin artırılması için mali ve siyasi 
destek sağlanması, 

 2) Askeri harcamalarda meydana gelen artış ve azalışların cezalandırılması ya da 
ödüllendirilmesi 

 3) Gelişmekte olan ülkelere, atmosfer, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik gibi yeni nesil 
güvenlik meselelerini yeterince yönetebilmeleri için yardım edilmesi. 

Dünya Bankası’nın 1990 yılındaki raporunda yapılan çağrıya cevap olarak 
değerlendirilebilecek, güvenlik yaklaşımının değişimine yönelik bir sonraki adım ise, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından atılmıştır. UNDP’nin 1994 yılı 
Đnsani Kalkınma Raporu, Đnsani Güvenliğin Yeni Boyutları başlığını taşımaktadır. Raporda, 
insani güvenliğin yedi boyutu olduğu dile getirilmiştir: Ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, 
sağlık güvenliği, çevresel güvenlik, kişisel güvenlik, toplum güvenliği, siyasi güvenlik. Bu 
yaklaşımda, ekonomik güvenlik, temel gelirin temini, istihdama ve kaynaklara erişim olarak 
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tanımlanırken kişisel güvenlik, başta devlet olmak üzere her türlü fiziksel şiddetten uzak 
olmayı ifade etmektedir. Siyasi güvenlik ise, temel insan haklarını ve ifade özgürlüğünü 
içermektedir (UNDP, 1994). Bu kaygılar, neoliberal politikaların oluşturduğu toplumsal 
risklerin güvenlik sorunu olarak ortaya çıktığını teyit eder niteliktedir. Güvenlik paradigması 
değişiminde en büyük etkinin bu kaygılardan kaynaklandığını da söylemek mümkündür. Zira 
örgütlenme biçimlerindeki değişimler için gerekçe gösterilen değişimin hızı ve belirsizlik, bu 
kaygıların kaynağını oluşturan toplumsal sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Washington Uzlaşısı ekonomi politikalarının, uygulandıkları ülkelerde yoksulluğu artırdığı ve 
güvenlik ortamını olumsuz etkilediği 1997 ve 1998 Asya ve Rusya ekonomik krizlerinin de 
etkisiyle anlaşıldıktan sonra, bu kaygıları gidermeye dayalı olarak yeni politika önerilerinin 
gündeme geldiği Post-Washington Uzlaşısı, güvenlik sektörü reformu için öngörülen küresel 
yönetişimin hareket noktasını oluşturur. Post-Washington Uzlaşısı, serbest ticaret, mali ve 
finansal sistemlerin yönetimi, uygulanabilir yasa ve standartlar ile sosyal refah programlarının 
desteklenmesi (özellikle yoksulluğun azaltılması) ve kalkınma için özel sektör işbirliğini 
gerektirmektedir. Bu anlamda, Washington uzlaşısına göre, sadece piyasaya odaklanmak ve 
kalkınmayı ekonomik büyüme ile ilişkilendirmek yerine sürdürülebilir ve demokratik 
kalkınmayı hedefler; sağlık ve eğitim harcamalarını öne alır. Burada devlet, piyasa 
başarısızlığını engellemek için düzenleyicilik rolünü üstlenir. 

Küresel işbirliğinde öncü rolünü, Đngiltere (Uluslararası Kalkınma Bakanlığı) üstlenmiştir. Bu 
alanda küresel işbirliği çağrısı yapan Đngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, OECD’nin 
kalkınma yaklaşımı ile güvenlik kavramının birlikte ele alınmasını istemiştir. Bu çağrıya ilk 
yanıt, 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri (Uluslararası Kalkınma Ajansı-USAID)’nden 
gelmiştir. Demokratik yönetişim yaklaşımıyla birlikte, 2000’li yıllarda yönetişim üzerine 
çalışma yapan merkezler de bu işbirliğine katılmıştır. Bunlar arasında, Birleşmiş Milletler, 
OECD, Avrupa Birliği, Kanada merkezli Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi (The Centre 
for International Governance Innovation-CIGI), Cenevre Silahlı Kuvvetlerin Demokratik 
Kontrolü (DCAF) gibi kurumlar başta gelmektedir. 

Güvenlik paradigmasındaki değişime dayalı olarak güvenlik sektörü reform düşüncesinin 
ortaya çıkışı, Kasım 1997 ayında, Đngiltere’de Đşçi Partisi tarafından sunulan bir politika 
belgesine dayanır (DFID, 1997). Bu belgede güvenlik, yoksulluğun azaltılması ve böylece 
sürdürülebilir kalkınma sağlanması için bir ön koşul olarak ilan edilmiştir. Politika 
belgesinde, şeffaf olmayan ekonomi politikaları ve dış yardımların üretken olmayan askeri 
harcamalar için kullanılması sorun alanları olarak tanımlanmıştır (DFID, 1997: 71). Buna 
göre, gelişmekte olan ülkelerde aşırı askeri harcamaların azaltılması ve demokratik olarak 
hesap verebilir silahlı kuvvetlerin oluşturulması gereklidir (DFID, 1997: 69-70). Gelişmekte 
olan ülkelerde OECD ilkeleri çerçevesinde bir değişim öngören Đngiltere Hükümeti, 
uluslararası mali kuruluşlara da işbirliği çağrısı yapmıştır (DFID, 1997: 70-71). 

Bu yeni güvenlik yaklaşımı, ilk olarak ABD tarafından benimsenmiş ve USAID politikasında 
değişiklik emareleri ortaya çıkmıştır. Sivil-asker ilişkilerini o güne kadar sadece 
demokratikleşme çerçevesinde ele alan Ajans, Temmuz 1998 ayında yayımladığı bir raporda, 
sivil-asker ilişkileri konusunda değişen rolünü tanımlayarak güvenliği, kalkınmanın bir ön 
koşulu olarak kabul ederek yeni güvenlik tezine destek vermiştir. Buna göre, sivil-asker 
ilişkilerini Soğuk Savaş ve hemen sonrasında demokratikleşme açısından ele alan Ajans, o 
günden sonra faaliyetlerini kalkınma-güvenlik ilişkisi üzerinden yürütecektir (Forman ve 
Welch, 1998: 2). Meseleyi sivil kontrol kavramından daha geniş bir alana taşıyan bu 
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yaklaşım, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde sivil-asker ilişkileri 
alanının genişletilmesi ve böylece geleneksel sivil kontrol yaklaşımının terk edilmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun için öne sürülen gerekçe ise, Soğuk Savaş sonrasında askerlerin savaşmak 
dışında diğer işlevler de yüklenmiş olmasıdır (Forman ve Welch, 1998: 3). 

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında açıklanan Milenyum Kalkınma Hedefleri arasında 
da yoksulluğun azaltılması ve kalkınma için küresel işbirli ği yer almaktadır. Yoksulluğun 
azaltılmasını insani kalkınma hedefiyle sağlamaya çalışan Birleşmiş Milletler, insani 
kalkınmayı çok boyutlu olarak tanımlayarak kalkınmanın sağlanmasında metodolojik bireyci 
yönteme geçmiştir. UNDP tarafından yürütülen bu çalışmalar, demokratik yönetişim adı 
altında gerçekleştirilmektedir. Demokratik yönetişim yaklaşımı kapsamında, 2015 yılına 
kadar bu hedeflere ulaşmayı istediğini açıklayan Birleşmiş Milletler, güvenlik ve kalkınma 
arasında kurulan olumlu ilişkiyi desteklemektedir.  

Bu çerçevede, Dünya Bankası’nın 2000 yılında yayımlamış olduğu Rapor da, “yoksulluk-
güvenlik” ili şkisini kurmaya dönük bir çalışmadır. Burada insani güvenlik, yoksulluğun 
azaltılması ve kalkınma için bir ön koşul olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, gelişmekte 
olan ülkelerde 60 bin kişiyle yapılan bir anket çalışmasında fiziksel güvenlik, yoksulların en 
önemli kaygısı olarak görülürken yoksulların güvenlik ihtiyaçları da dört boyutta ele 
alınmıştır: gelir istikrarı, günlük yaşamın öngörülebilirliği, suçtan korunma, psikolojik 
güvenlik (World Bank, 2000). Burada gelir istikrarı, istikrarlı ve düzenli gelire dayanan bir 
mali güvenlik olarak tanımlanırken günlük yaşamın öngörülebilirliği, insanların günlük 
yaşamlarının kendilerinin kontrolünde olmasıdır. Diğer taraftan suçtan korunma, kanunsuzluk 
ve düzensizlikten korunmayı; psikolojik güvenlik ise, insanların belirli bir toplumsal gruba ait 
olmalarının getireceği duygusal güvenliği kastetmektedir. 

Bununla birlikte, buradaki güvenlik kavramı, gelişmekte olan ülkelere verilen kalkınma 
yardımlarının istenen yerlerde kullanılması, verilen kredilerin geri ödemelerinin yapılabilmesi 
ve dış kaynaklı özel sektör yatırımları için uygun koşulların sağlanmasını ifade etmektedir. 
Zira Đngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığının 2000 yılındaki politika belgesinde şöyle 
denilmiştir (DFID, 2000a: 28): 

“Çatışma kalkınmayı önler ve yoksulluğu artırır: Hesap verebilir bir güvenlik sektörünü de 
içeren etkili ve kapsayıcı hükümet sistemlerinin geliştirilmesi, şiddetli çatışmaların 
önlenmesinde gerekli bir yatırımdır. Eğer ülkeler yatırım ve ticareti çekmek ve yoksulları 
destekleyen bir kalkınmayı geliştirmek istiyorlarsa, barış ve istikrarın geliştirilmesi 
zorunludur.” 

Bu çok boyutlu yaklaşım, Đngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı tarafından 2002 yılında 
yayımlanan bir rehberde, yoksulluk ve kalkınma ile güvenlik sektörü reformu arasında ilişki 
kurularak daha da ileri götürülmüştür. Burada, reformun meşruiyetinin sağlanması için bu 
ilişkilerin somut olarak ortaya konulmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Güvenlik 
sektörü ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi ortaya koyan varsayımlara yer verilen rehberde 
güvenlik ile yoksulluk arasındaki bağlantıyı kalkınma oluşturmaktadır. Buna göre, güvenlik, 
etkili ve kalıcı kalkınmanın merkezinde yer almaktadır. Bunun için, kanunlar tarafından 
kurumsal çerçevesi tanımlanmış, iyi yönetilen ve rekabet gücü olan bir güvenlik sektörü 
oluşturulmalıdır. Çünkü kötü yönetilen bir güvenlik sektörü, kalkınmayı ve yatırımları 
engelleyerek yoksulluğun kötüleşmesine neden olmaktadır (DFID, 2002: 8). Rehberde yer 
verilen bu nedensellik ilişkilerini Tablo-2’deki gibi tahlil etmek mümkündür. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

433 

Tablo-2: Güvenlik-Yoksulluk Đlişkisinin Kurucu Varsayımları1 

Kusur Sonuçlar 

Hükümet, orduyu ve diğer güvenlik 
aktörlerini kontrol edemez ya da bu konuda 
isteksizdir. 

Darbeler; demokratik ve hesap verebilir hükümet kök salamaz; 
insan hakları ihlalleri; diğer güç istismarları. 

Hükümet, askeri harcamaları ve savunma 
tedarikini kontrol edemez ya da bu konuda 
isteksizdir. 

Kamu parası, gereksiz ve/veya pahalı donanım için israf olur; 
yolsuzluk. 

Hükümet, dar kapsamlı siyasi kazançlar 
için baskıcı iç güvenlik önlemleri alır. 

Aşırı askeri harcamalar; demokrasi tehdit altındadır; insan 
hakları ihlalleri. 

Savunma stratejisi, gerçek dışı ya da 
arttırılmış tehdit tahminlerine dayalıdır. 

Aşırı askeri harcamalar; daha geniş güvenlik tehditleriyle başa 
çıkma konusunda yetersizlik. 

 

Kalkınma-yoksulluk ilişkisinde, devletin silahlı aktörleri kontrol etmede yetersizliği ya da 
isteksizliği sorun alanı olarak tanımlanırken modern devlette güvenlik ile özgürlük arasında 
devam eden çatışmanın, bu nedensellik ilişkilerine yansıdığı görülmektedir. Çünkü bu 
yaklaşımda, devletin kendisi de bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilmektedir. Kalkınma ile 
yoksulluk arasında kurulan bu ilişkilere göre, yeni güvenlik yaklaşımı, güvenliğin, bireysel 
özgürlüklerin bir alternatifi ya da kısıtlayıcısı olmaması gerektiğini savunmaktadır. 
Güvenliğin, özgürlüklerin kısıtlanması suretiyle karşılanabileceğine yönelik geleneksel bakış 
açısı yerine güvenlik ve özgürlüğün bir arada var olabileceği, piyasa tabanlı bir güvenlik 
sektörü tasarımına meşruiyet sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Görüldüğü üzere, 1990’lardan itibaren güvenlik yaklaşımının gelişiminde; bir taraftan devlet 
güvenliğinden insani güvenlik yaklaşımına geçilirken diğer taraftan insani güvenlik tanımının 
içeriği de aynı dönemde genişletilmiştir. Bu genişlemenin, kalkınma topluluğunun az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde uluslararası müdahale alanlarının artması 
anlamına geldiğini de söylemek mümkündür. Bu yönüyle, uluslararası kalkınma 
topluluğunun, bu ülkelerdeki uyarlama sürecini kapsamlı olarak gerçekleştirmek için politika 
araçlarını çoğaltmaya gayret ettiği görülmektedir. Bu noktada, güvenlik sektörü reformu 
konusunda epistemolojik sorunların aşılması maksadıyla güvenlik sektörü reformunun 
tanımlayıcı özellikleri ile yönteminden bahsetmekte fayda vardır. 

2.2. Güvenlik Sektörü Reformunun Tanımlayıcı Özellikleri 

Güvenlik sektörü reformu, başta neoliberal kalkınma (yönetişim) düşünü olmak üzere siyasal, 
toplumsal ve ekonomik alanlarda meydana gelen paradigma değişimlerinin birlikte bir 
sonucudur. Güvenlik sektörü reformu, neoliberal politikalar ve yönetişim uygulamalarından 
elde edilen tecrübeler ışığında en son oluşturulan reform hareketidir. Bu yönüyle, güvenlik 
sektörü reformu, 1980’lerden itibaren Dünya Bankası ve IMF işbirliğinde uygulanan yapısal 
uyarlama projelerinde gelinen son noktayı temsil etmektedir. Güvenlik sektörü reformu, az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde, tüketim ve yatırım ortamının teşvik 
edilerek kalkınmanın sağlanması için devletin güvenlik işlevinin piyasayı sınırlayıcı etkisini 
ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

                                                           
1 Bu tablo, Đngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığının rehberde yer verdiği nedensellik ilişkilerinin 
düzenlenmesi suretiyle hazırlanmıştır. 
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Bu kapsamda, ulusal sınırlar içerisinde varlık gösteren silahlı aktörleri ve ilişkili oldukları 
kamu kesimini, özel sektör ve sivil toplumun da içerisinde olduğu bir yapı içerisine 
yerleştirerek uyarlamayı amaçlayan güvenlik sektörü reformu, devletin güvenlik işlevinin 
kendisini bir piyasa unsuru (sektör) olarak yeniden yapılandırmaktadır. Güvenlik sektörü 
reformunu, sivil kontrol ya da demokratik kontrol süreçlerinden ayıran temel özelliği, 
bütüncül (holistik) bir yönteme sahip olmasıdır. Buna göre, güvenlik sektörü reformunun 
tanımlayıcı özelliklerini Tablo-3’deki gibi göstermek mümkündür. 

Tablo-3: Güvenlik Sektörü Reformunun Tanımlayıcı Özellikleri 

Reformun Boyutu Tanımlayıcı Unsur Yöntem 

Güvenlik Yaklaşımı Đnsani Güvenlik *Güvenlik-özgürlük ilişkisi 

*Güvenlik-kalkınma ilişkisi 

Kalkınma Yaklaşımı Đnsani Kalkınma  Demokratik Yönetişim 

Ekonomi politik Post-Washington Uzlaşısı *Güvenlik sektörü tasarımı 

*Düzenleyicilik 

Reform Yöntemi Bütüncül *Disiplinler arası 

*Kurumlar arası 

*Sivil-asker işbirliği 

Güvenlik Yönetimi Güvenlik Sektörü Yönetişimi *Kamu-özel sektör-sivil toplum 

*Ulusal/bölgesel-ulus altı-ulus dışı 

 

Đnsani güvenlik yaklaşımına dayalı olarak güvenlik ile özgürlük ve kalkınma arasında olumlu 
ili şki kuran ve bunların birlikteliğini öngören güvenlik sektörü reformu, kalkınma yaklaşımını 
da demokratik yönetişim temelinde, insani kalkınma olarak belirlemiştir. Güvenlik sektörü 
reformunun ekonomi politik açıklaması içinse Post-Washington Uzlaşısı’na bakmak 
yeterlidir. Zira devleti reddetmeyen ve neoliberal politikaların uygulanması neticesinde ortaya 
çıkan toplumsal risklere karşı tedbir alınmasını öngören Post-Washington Uzlaşısı, kamu ve 
özel kesim ile sivil toplumun birlikteliğine dayalı ekonomik ve siyasi örgütlenme modellerini 
destekler. Devletin düzenleyicilik işlevinin öne çıkarıldığı bu yaklaşımda, güvenlik sektörü 
tasarımı, sivil-asker işbirliği üzerinden kamu-özel birlikteliğini sağlamaya çalışır. 

Mesela Hänggi, güvenlik sektörü reformunun tanımı yapılırken iki normatif özelliğin ortak 
olduğunu ve bu özelliklerin güvenlik sektörü reformunun çekirdeğini oluşturduğunu 
savunmaktadır. Bunlar, güvenlik sektörünün “işlevsel etkililiği ve verimliliği”  ve “demokratik 
yönetişim”dir. Güvenlik sektörünün etkililiği ve verimliliği, güvenlik sağlama yeteneği olan 
ve maliyeti karşılanabilir güvenlik kurumlarının geliştirilmesi anlamına gelirken demokratik 
yönetişim boyutu, demokratik normlarla uyumlu gözetim mekanizmaları geliştirilmesini ifade 
etmektedir (Hänggi, 2004: 5). 

Sivil kontrol ve demokratik kontrol yaklaşımlarından farklı olarak geniş kapsamlı ve bütüncül 
bir yaklaşıma sahip olan güvenlik sektörü reformu, devlet aygıtını yapıcı rasyonalite 
temelinde güvenlik işlevi üzerinden topyekûn dönüştürmeyi amaçlar. Bunun için disiplinler 
arası olduğu kadar kurumlar arası işbirliği ve etkileşim de reform yönteminin tanımlayıcı 
özellikleri arasındadır. Ayrıca güvenlik sektörü reformu, güvenlik sektörü yönetişimi 
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yaklaşımıyla, güvenlik yönetiminde kamu, özel sektör ve sivil toplum birlikteliği yanında, 
ulusal/bölgesel, ya da ulus altı ve ulus dışı güvenlik piyasası ve aktörleriyle birlikte çalışmayı 
öngörür. Böylece, Güvenlik sektörü reformunun tanımlayıcı özellikleri ortaya konulduktan 
sonra reformun yöntemine bakmak gerekir. Zira yöntem, güvenlik sektörü reformunun 
amaçlarına nasıl ulaşmak istediğine yönelik bir yol haritası niteliğindedir.  

2.3. Güvenlik Sektörü Reform Yöntemi: Reform Aklının Đnşası 

Güvenlik sektörü reform yönteminin kavramsallaştırılmasında, 2000’li yıllarda ortaya çıkan 
çabalarda Brzoska’nın belirleyici olduğu söylenebilir. 2000 yılında, güvenlik sektörü 
reformunu kavramsal olarak ortaya koymaya çalışan Brzoska’nın yöntemi, reformun öznesi 
ve nesnesi hakkında fikir verirken, reform yönteminin oluşmasına da önemli katkı sağlamıştır. 
Brzoska’ya göre, güvenlik sektörü reformunda özellikle, silahlı kuvvetler ile diğer güvenlik 
güçleri arasında görev ve işbölümünü esas alan işlevsel farklılaşma ile sivil ve askerler 
arasında işlevsel farklılaşmaya ve askerlerin siviller tarafından belirlenen kural ve 
düzenlemelere uygun hareket etmesine dayanan sivil kontrol ve profesyonelleşme olması 
gerekmektedir (Brzoska, 2000: 8-9). 

Brzoska, güvenlik sektörü reformunun dört seviyesi olduğunu belirtmiştir: siyasi, ekonomik 
kalkınma, kurumsal, toplumsal. Siyasi seviye, Huntington’un 1950’li yıllardan itibaren ortaya 
koyduğu öznel ve nesnel sivil kontrol yapısının tesis edilmesidir. Ekonomik kalkınma 
seviyesinde ise, güvenlik sektöründe asgari kaynak kullanımı amaçlanmaktadır. Kurumsal 
seviye, silahlı güçlerin profesyonelleştirilmesini öngörürken toplumsal seviye ise, nüfusun 
fiziksel güvenliğinin sağlanması anlamına gelmektedir (Brzoska, 2000: 9). Brzoska, güvenlik 
sektörüne ilişkin olarak yapılması gerekenleri belirli başlıklar altında toplamış ve böylece 
reform yöntemini ortaya koymuştur. Brzoska’nın bu önerisi Tablo-5’deki gibi gösterilebilir 
(Brzoska, 2000: 11). 

Tablo-5: Güvenlik Sektörü Reform Yapısı2 

Unsur Alan Yöntem 

Güvenlik Sektörünün 
Yapısı 

Hedefler ve Doktrinler 
Ulusal güvenliğe ilişki hedef ve doktrinler gözden 
geçirilmeli ve barış, silahsızlanma, bölgesel işbirliği, 
silahların kontrolüne göre uyarlanmalıdır. 

Güvenlik Sektörünün 
Büyüklüğü ve 
Maliyeti 

Güvenlik sektörünün büyüklüğü asgari maliyetli olacak 
şekilde belirlenmelidir. Böylece diğer alanlara kaynak 
ayrılabilir. 

Đşlevsel Farklılaşma 
ve Güçler Ayrılığı 

Silahlı kuvvetlerin, iç güvenlik ve diğer görevleri yerine 
getiren güçlerle (polis vb.) görevleri ve sorumluluk alanları 
farklılaştırılmalıdır. 

Güvenlik Sektörünün 
Profesyonelleştirilmesi 

Yetenek Geliştirme 
Silahlı kuvvetler işlevsel ve yönetsel olarak geliştirilmelidir. 
(silahlı kuvvetlerin Savunma Bakanlığına bağlanması gibi) 

Kurallara Uyma 
Silahlı kuvvetlerin, genel hukuk kurallarına ve insan 
haklarına uyumunu sağlayacak iç düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Đç Demokratikleşme 
Silahlı kuvvetlerde hiyerarşik düzen ile yönetime yurttaş 
katılımını dengeleyecek bir yapı oluşturulmalıdır. 

                                                           
2 Bu tablo, Brzoska’nın güvenlik sektörü reform ajandası olarak ortaya koyduklarından uyarlanmıştır. 
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Teknik 
Modernizasyon 

Maliyetlerin azaltılması göz önünde bulundurularak yeni 
teknolojilere sahip olunmalıdır. 

Etkili Sivil Kontrol 

Sivil Komutası 

*Başkomutan sivil olmalıdır. 

*Üst düzey askeri personelin atamaları sivil yönetim 
tarafından yapılmalıdır. 

Yasama Gözetimi 

*Bütün güvenlik sektörü unsurları yasama organına karşı 
sorumlu olmalıdır. 

*Bütçeler yasama tarafından kontrol edilerek 
onaylanmalıdır. 

*Silahlı kuvvetler yasama organının düzenlemelerinden 
muaf olmamalıdır. 

*Yasama organında askeri meselelerde uzmanlığa sahip kişi 
ve kurumlar olmalıdır. 

Kamusal Katılım 

*Medya ve sivil toplum örgütleri, silahlı kuvvetleri kontrol 
etmelidir. 

*Medya, gizlilik ilkesi çerçevesinde silahlı kuvvetlerin 
faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

*Medya ve sivil toplum örgütlerinde güvenlik meselelerinde 
uzmanlığa sahip kişiler olmalıdır. 

 

Brzoska’nın ortaya koyduğu güvenlik sektörü reform yöntemi, az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler ile geçiş ülkelerinde devam eden reform süreçlerini anlamak ve epistemolojik 
sorunları aşmak açısından önemlidir. Đngiltere Hükümeti de, 2000 yılının sonunda 
yayımladığı politika belgesinde sivil kontrolü güvenlik sektörü reformunun önemli unsuru 
olarak kabul etmiş ve Hükümetin “güvenlik sektörlerinin olması gerektiği şekilde 
yapılandırılmasını, yönetilmesini ve uygun sivil kontrole tabi olmasını temin etmek için etkili 
güvenlik sektörü reformunu destekleyeceğini”  taahhüt etmiştir (DFID, 2000a: 33). 

Bu kapsamda, Đngiltere Hükümeti tarafından da, reform için genel olarak iki aşama önerilir. 
Buna göre ilk aşamada, silahlı kuvvetler ve diğer güvenlik güçlerinin teknik yeterliliklerinin 
artırılması için doğrudan ilişkiye geçilmesi öngörülürken sonraki aşamada, etkinlik ve hesap 
verebilirliğin iyileştirilmesi için güvenlik sektörünün sivil ve siyasi yönetiminin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir (DFID, 2002: 14). Bu çerçevede, Đngiltere Hükümeti’nin 
2003 yılında yayımladığı “Güvenlik Sektörü Reform Stratejisi”ne göre, güvenlik sektörü 
reformunun temel amacı, “reformlar yoluyla gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinin 
hükümetlerini, meşru güvenlik işlevlerini daha etkili ve demokratik olarak yerine 
getirebilmeleri konusunda desteklemek”tir (GCPP, 2003). Reform gerekçeleri, “güvenlik-
yatırım-kalkınma” ilişkileri üzerine oturtulurken, bu ilişkinin yasal çerçeve içerisinde 
örgütlenmiş bir güvenlik sektörü tasarımıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Strateji 
belgesine göre demokratik, hesap verebilir, yetenekli, etkili ve verimli bir güvenlik sektörü, 
bu ülkelerde bir taraftan çatışma riskini azaltarak vatandaşların güvenliğini artıracak, diğer 
taraftan istikrarlı kalkınma için gerekli yatırımcı güvenini ve bağışçı sayısını yükseltecektir 
(GCPP, 2003). 

Güvenlik sektörü reformuna yöntemsel açıdan yaklaşan ve alan yazını etkileyen başka bir 
çalışma da, Kanada Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi bünyesinde çalışan Mark 
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Sedra’ya aittir. Sedra, güvenlik sektörü reformunun siyasal, ekonomik, toplumsal ve kurumsal 
olmak üzere dört boyutu olduğunu belirterek reform faaliyetlerini sınıflandırmıştır. Buna 
göre, siyasi boyut, yasama ve yürütme organları seviyesinde güvenlik sektörü ve gözetim 
yapısının oluşturulmasını ifade ederken kurumsal boyut, güvenlik güçlerinin eğitimi ve teçhizi 
ile adli ve idari kontrol ve gözetim sistemlerinin kurulması anlamına gelmektedir. Toplumsal 
boyutta esas, sivil toplumun güvenlik sektörüne katılımının sağlanmasıyla ilgilidir. Ekonomik 
boyut ise, güvenlik sektörü ile kamu mali yönetimi arasında bağlantı kurulması (güvenlik 
harcamaları) ile yolsuzluğun önlenmesi temelindeki faaliyetleri kapsamaktadır (Sedra, 2010: 
5). 

Sedra, güvenlik sektörünün amaçlarını ise üç başlık altında toplamıştır. Bunlardan birisi, 
güvenlik hizmeti sağlayan devlet ve devlet dışı kuruluşlar ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesini sağlayacak bir yapı kurulmasıdır. Bu yapılanma, sektör yapılanmasıdır. 
Devlet ve devlet dışı olsun, güvenlik işlevini yerine getiren tüm kuruluşlar hizmet sağlayıcı 
olarak adlandırılırken vatandaşlar hizmetin son kullanıcısı olarak adlandırılmaktadır. Devletin 
güvenlik işlevinden güvenlik sektörüne geçiş için kullanılan söylem değişikliği, yönetişim ve 
Yeni Kamu Đşletmeciliğinin kavramları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Reformda kapasite 
geliştirme olarak adlandırılan bu amaç, güvenlik hizmetinin etkili, adil, erişilebilir , hesap 
verebilir ve haklara saygılı bir yapı içerisinde verilmesidir. Reformun başka bir amacı ise, 
ulusal ve ulus altı seviyede yönetişimin güçlendirilmesi ile örgütsel yapıların ve yönetim 
sistemlerinin akılcılaştırılması (rasyonalizasyon) olarak dile getirilir. Buna göre, devletin 
politika geliştirme, kurumları yönetme ve çeşitli seviyelerde güvenlik sektörünün gözetimini 
sağlama kapasitelerinin demokratik standartlar çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. 
Sedra’ya göre, reformun bir diğer amacı da, mali olarak sürdürülebilir, uygun büyüklükte ve 
güvenliği sağlayabilecek şekilde kaynak tahsis edilebilen bir güvenlik sektörü tesis 
edilmesidir (Sedra, 2010: 5). 

Bu kapsamda, güvenlik sektörü reform yöntemi, reformun nesnesini tespit etmek maksadıyla, 
öncelikle bir güvenlik sektörü tanımlaması yaparak işe başlar. Güvenlik sektörü reform 
yöntemini belirleyen, Đngiltere Hükümeti’nin güvenlik sektörü tasarımını Tablo-4’te 
verilmiştir (DFID, 2002: 7). 

Tablo-4: Đngiltere Hükümeti’nin Güvenlik Sektörü Tasarımı 

Unsur Kapsam 

Temel Güvenlik 
Aktörleri 

Silahlı kuvvetler, polis, paramiliter kuvvetler, jandarma, başkanlık korumaları, 
istihbarat ve güvenlik birimleri (askeri ve sivil), sahil ve sınır muhafızları, 
gümrük yetkilileri, yedek ya da yerel güvenlik birimleri (sivil savunma güçleri, 
ulusal muhafızlar, milisler). 

Güvenlik Yönetim ve 
Gözetim Kurumları 

Yürütme, ulusal güvenlik danışma kurumları, yasama ve yasama komisyonları, 
savunma, iç işleri ve dış işleri bakanlıkları, geleneksel otoriteler, mali yönetim 
kurumları (maliye bakanlıkları, bütçe ofisleri, mali denetim ve planlama 
birimleri), sivil toplum örgütleri (sivil inceleme kurulları, kamu şikâyet 
komisyonları). 

Adalet ve Hukuk 
Kurumları 

Yargı, adalet bakanlıkları, cezaevleri, suç soruşturma ve suç soruşturma ve 
kovuşturma birimleri; insan hakları komisyonları ve ombudsman, geleneksel 
adalet sistemleri. 

Devlet Dışı Güvenlik 
Güçleri 

Kurtuluş orduları, gerilla orduları, özel koruma birimleri, özel güvenlik şirketleri, 
siyasi parti milisleri. 
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Güvenlik sektörü tasarımı, reform yöntemiyle birlikte ele alındığında belirli sonuçlar ortaya 
çıkarır. Güvenlik sektörü reformunda sektör, sadece doğrudan devletin güvenlik işlevini 
yerine getiren silahlı güçlerinden oluşmaz. Güvenlik sektörü tasarımı, bir taraftan devlet aygıtı 
içerisinde doğrudan güvenlik işlevini yerine getiren güçlerin yanında devlet aygıtının diğer 
kurumlarını da içererek genişletici bir yöntem izlerken diğer taraftan yine aynı yönteme dayalı 
olarak güvenlik sektörü kapsamına devlet dışı unsurları da katar. Buna göre, devlet aygıtı 
içerisindeki genişleme, doğrudan güvenlik işlevini yerine getiren güçlerin yanında onların 
kontrol ve gözetimini sağlayacak kurumların da sektör tanımına dâhil edilmesiyle 
gerçekleştirilir. Di ğer genişleme ise, güvenlik güçlerinin kontrol ve gözetiminin 
sağlanmasında devlet dışında sivil toplum örgütlerine ve özel sektör işletmelerine rol 
verilmesidir.  

Bunun yanı sıra, dikkat edilmesi gereken diğer nokta, sektör tasarımında, güvenlik güçlerinin 
devletin savunma ve güvenlik işlevini getirenler yanında gerilla ya da siyasi parti silahlı 
güçlerinin de güvenlik sektörünün unsurları olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla, reform 
yönteminde uyarlanması gereken ya da gerek devlet gerekse sivil toplum ve özel sektör 
tarafından kontrol ve gözetim altında tutulması gereken unsurlardan birisi de devlet dışı silahlı 
aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, güvenlik sektörü reformu, yönetişim ilkesine 
dayalı olarak, devletin güvenlik işlevi üzerindeki tekelini ve belirleyiciliğini ortadan 
kaldırmak ister. Ayrıca, ulus devletin kendine özgü kurumları olan silahlı kuvvetler ve polis 
teşkilatı yanında ulus devlet yapısına tehdit teşkil eden devlet dışı silahlı aktörleri de aynı 
kapsam içerisinde ele alarak ulus devlet orduları ile onlara karşı silah kullanan örgütlenmeleri 
de reform adı altında meşru bir zemine taşır. 

2.4. Güvenlik Sektörü Yönetişimi: Devletin Güvenlik Đşlevi Üzerindeki Tekelinin 
Kaldırılması 

Yönetişim, güvenlik sektörü reformunu iki yönde etkilemiştir. Bunlardan ilki, güvenlik 
sektörü yapısının oluşturulmasıyla ilgilidir. Güvenlik sektörü, devlet, sivil toplum ve özel 
sektör unsurlarının bir arada olduğu bir yapı (Ball, Bouta ve Goor, 2003: 32) olarak 
tasarlanırken bu unsurların güvenlik işlevinin yerine getirilmesinde birlikte çalışması gerektiği 
fikrine dayanır.3 Diğeri ise, reform yönteminde yönetişim ilkelerinin esas alınmasıdır. 
Güvenlik sektörü yönetişimi, demokratik yönetişim yaklaşımının güvenlik sektöründe 
uygulanmasına dayanmaktadır (Ball, 2002: 2). Bu kapsamda, güvenlik sektörü reformunun 
öncüsü Đngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, güvenlik sektöründe iyi yönetişimin 
ilkelerini şöyle sıralamıştır (DFID, 2000b: 4): 

 -Güvenlik sektörü örgütleri, özellikle güvenlik kuvvetleri, seçilmiş sivil otoritelere ve sivil 
topluma karşı sorumludur, yani hesap verir. 

 -Güvenlik sektörü örgütleri, uluslararası hukuk ve iç anayasal hukuka uygun faaliyet 
gösterirler. 

 -Güvenlik planlaması ve bütçelemesine ilişkin bilgi, devlet ve toplum içinde büyük ölçüde 
elde edilebilir durumdadır ve savunma yönetiminde kapsamlı ve disiplinli bir yaklaşım vardır. 

                                                           
3 Ball ve diğerleri (2003)’ne göre, güvenlik sektörü yönetişimini etkileyen beş grup aktör vardır: 1) Güç 
kullanma yetkisine sahip kuruluşlar 2) Sivil yönetim ve gözetim kuruluşları 3) Adli ve kamu güvenlik kuruluşları 
4) Devlet dışı güvenlik kurumları 5) Sivil toplum kuruluşları. Buna göre, ilk üç grupta yer alanlar genel olarak 
güvenlik sektörü olarak bilinen yapıyı oluştururken devlet dışı ve sivil toplum kuruluşları da katılımları 
nispetinde güvenlik sektörü yönetişiminin kalitesini etkileyebilirler. 
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 -Sivil asker ilişkileri, sivil otoriteler ile savunma kuvvetleri arasında iyi belirlenmiş otorite 
hiyerarşisi, sivil otoritelerin ve savunma kuvvetlerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile 
sivil toplumla insan haklarına saygı temelinde bir ilişkiye dayalıdır. 

 -Sivil otoriteler, güvenlik güçlerinin faaliyetleri ve harcamaları üzerinde siyasi kontrol 
uygulama kapasitesine sahiptir. 

 -Sivil toplum, güvenlik kuvvetlerini izleme ve siyasi tartışmalara yapıcı girdi sağlama 
kapasitesine sahiptir. 

 -Sivil toplumun güvenlik sektörünü aktif olarak izlediği ve güvenlik politikaları, kaynak 
tahsisi ve diğer ilgili meselelere ilişkin düzenli olarak danışıldığı bir ortam vardır. 

 -Güvenlik kuvvetleri personeli, görevlerini demokratik toplumların gerekleri ile uyumlu 
olarak profesyonel bir şekilde yerine getirmek için yeterince eğitilir. 

 -Bölgesel ve bölge altı barış ve güvenliği destekleyici bir ortamın teşvik edilmesi siyasa 
yapıcılar için yüksek önceliğe sahiptir. 

Güvenlik sektörü yönetişimine göre, iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma için güvenlik 
ortamını oluştururken, bireylerin devletin baskısından kurtulmasını da sağlar. Zira güvenlik 
sektörü yönetişiminde, politikleşmiş ve etkili olmayan güvenlik kuruluşları, istikrarsızlık ve 
güvenliksizlik kaynağıdır (Ball, Bouta ve Goor, 2003: 30). Ayrıca iyi yönetişim, demokrasinin 
pekiştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için de 
gereklidir  (Ball, Bouta ve Goor, 2003: 30). 

Güvenlik sektörü yönetişimi, gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde demokratik yönetişimin 
güçlendirilmesinin siyasi bir süreç olduğunu, bu nedenle sadece teknik önlemlerle ele 
alınamayacağını kabul eder. Yönetişimin iyileştirilmesi için kurumların gerçekte nasıl 
işlediğinin görülebilmesi gereklidir. Bunun için de önemli aktörler arasındaki ilişkiler 
anlaşılmalı, kanunların ve biçimsel örgüt yapısının ötesine bakılmalıdır (Ball, Bouta ve Goor, 
2003: 30). 

Güvenlik sektörü yönetişimi, güvenlik sektöründe demokratik yönetişimi sağlama çabalarının 
daha kapsamlı bir demokratik yönetişim programının bir parçası olarak yürütülmesini de 
istemektedir. Zira demokratik yönetişim, hukukun üstünlüğü, vatandaşların haklarının, 
menfaatlerinin ve kişisel güvenliklerinin yasal korunması, tarafsız ve bağımsız yargı, siyasi 
katılım hakkı, şeffaf ve hesap verebilir (sorumlu) yönetim demektir (Ball, Bouta ve Goor, 
2003: 31). Güvenlik sektörü reformunda bu süreç, devletler ile uluslararası örgütlerin 
işbirliğine dayanan küresel yönetişim yapısı tarafından, yoksulluğun azaltılması savıyla, iyi 
yönetişim ilkelerinin uygulanmasını kapsar. Bu nedenle, uluslararası sistemin bu yönde 
yeniden yapılanmasını öngörür (UK Secretary of State for International Development, 2006: 
xii). 

Bu kapsamda, USAID tarafından kabul edilen ilkelerden birisi de, “güvenlik sektörü 
reformuna yönetişim ilkelerinin dâhil edilmesi”dir. USAID tarafından bu ilke şöyle 
tanımlanmıştır (USAID, 2009: 9-10): 

“ Đyi Yönetişim Đlkelerini ve Đnsan Haklarına Saygıyı Dâhil Et: Hesap verebilirlik, şeffaflık, 
kamu katılımı, insan haklarına saygı ve meşruiyet, güvenlik gücünün geliştirilmesinde temel 
alınmalıdır. Askeri ya da sivil olsun güvenlik güçleri, temel işlevlerini bu ilkelere uygun olarak 
yerine getirmelidir. (…) Güvenlik sektörü reform programları, sivil toplumla doğrudan 
işbirli ği içerisinde, hesap verebilirlik ve gözetim mekanizmalarını içermelidir. Aynı şekilde, 
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güvenlik sektörü reform programları, güvenlik sektörü yönetişimine doğrudan odaklanmalıdır. 
Topyekûn yasal, siyasal ve bütçe kapsamlarının güçlendirilmesi, her ülkenin güvenlik sektörü 
reform ajandalarının önemli bir unsuru olmalıdır.”  

Bu ilke çerçevesinde, USAID, güvenlik sektörü yönetişimini de şöyle açıklamıştır (USAID, 
2009: 9): 

Güvenlik sektörü yönetişimi, güvenlik politikası ve uygulamasının şeffaf, sorumlu ve meşru 
yönetimi ve gözetimidir. Güvenlik sektörü girişiminin temelinde, iyi yönetişim-kamu işlerinin ve 
kaynaklarının etkili, tarafsız, duyarlı, şeffaf ve sorumlu yönetimi-ve hukukun üstünlüğünün etkili 
bir güvenlik sektörü için gerekli olduğu kabulü vardır. Demokratik ve etkili güvenlik sektörü 
yönetişimi, sivil “kontrol” kavramını idareyi, yönetimi, mali sorumluluğu, politika 
oluşturulmasını ve hizmet sunumunu içerecek şekilde genişletir. 

Güvenlik sektörü yönetişimin ilk adımı, devlet ve devlet dışı unsurlardan oluşan bir güvenlik 
sektörü tasarımı yapılmasıdır. Bu sektörün yönetiminde esas alınan ilke ise, demokratik 
yönetişim olarak belirlenmiştir. Demokratik yönetişim kavramının güvenlik sektörü 
tasarımında ve reform yönteminin uygulanmasında temel ilke haline gelmesi, başta Đngiltere 
Hükümeti olmak üzere çeşitli kesimler tarafından yapılan çağrılara dayalı olarak OECD 
tarafından gerçekleştirilmi ştir. Bu yönüyle, OECD’nin tavrı, reform aklının küresel 
standardizasyonunun sağlanmasında belirleyici olmuştur. 

Bu kapsamda, OECD tarafından, 2005 yılında güvenlik sektörü reformunda yönetişim 
ilkelerinin ilan edildiği Rapor, güvenlik sektörünün demokratik yönetişim ilkeleri 
çerçevesinde yürütülmesine yönelik bir rehber niteliğindedir. Rehbere göre, güvenlik sektörü 
reformu, kalkınmaya, yoksulluğun azaltılmasına ve demokrasiye olanak sağlayan güvenlik 
ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır (OECD, 2005: 16). Bu yaklaşımda güvenlik, 
yönetişimin iyileştirilmesi için önemlidir. Çünkü uygun olmayan güvenlik yapıları ve 
mekanizmaları kötü yönetişime, istikrarsızlığa ve yoksulluğa yol açmaktadır. Bu nedenle, 
güvenlik sektörü reformu, daha geniş kapsamlı olan insani güvenlik meselesinin bir unsuru 
olarak ele alınmalıdır (OECD, 2005: 11). 

Böylece OECD, güvenlik kavramını yönetişim için bir ön koşul olarak ilan ederek güvenlik-
yönetişim ili şkisinin küresel olarak kurumlaşmasının da yolunu açmıştır. Bu kapsamda 
OECD, kalkınma topluluğunun güvenlik sektörü reformunda uyması gereken ilkeleri de ilan 
etmiştir. Buna göre, reformda göz önünde bulundurulması gereken ilkeler şöyle özetlenebilir 
(OECD, 2005: 12): 

 -Güvenlik sektörü reformu insan merkezli, yerel olarak sahiplenilen, demokratik normlar 
ve insan hakları ilkeleri ile hukukun üstünlüğüne dayalı olmalıdır. 

 -Güvenlik sektörü reformu, kalkınma ve güvenlik politikalarının bütünleştirilmesine 
dayanan bir yaklaşıma sahip olmalıdır. 

 -Güvenlik sektörü reformu, güvenlik meselelerinde daha fazla sivil katılımı ve gözetimini 
sağlamalıdır. 

 -Güvenlik sektörü reformu, devletin ve insanların güvenlik ihtiyaçlarının daha geniş bir 
çerçevede değerlendirilmesine dayanan çok sektörlü stratejiler ve eylemler üzerine kurulu 
olmalıdır. 

 -Güvenlik sektörü reformu, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kamu yönetimi 
reformlarının altında yatan temel ilkelere bağlı olarak geliştirilmelidir. 
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 -Güvenlik sektörü reformu, güvenlik politikasının etkili olarak işlemesi için ihtiyaç 
duyulan kurumsal ve insani kapasiteyi açık süreçler ve politikalar üzerinden uygulanmalıdır. 

OECD tarafından, demokratik yönetişim ilkeleri çerçevesinde ortaya konulan güvenlik sektörü 
reformu, demokratik yönetişim ilkelerinin güvenlik sektöründe uygulamaya geçirilmesini 
sağlamıştır. Bu sektör örgütlenmesi, güvenlik sektörü yönetişimi olarak adlandırılabilecek 
yönetişim tipinin de tanımlanmasıdır. Böylece 2000’li yıllarda uygulamadan elde edilen 
bilgiler sayesinde reform yöntemi kavramsallaştırma ve standartlaştırma sürecine girmiştir. 

Güvenlik sektörü yönetişimi, devletin güvenlik işlevinin yerine getirilmesine sivil toplum ve 
özel sektörü ortak yaparken devlet aygıtı içerisinde diğer kamu yönetimi örgütlenmesini de 
güvenlik sektörünün bir unsuru haline getirir. Sadece silahlı kuvvetlerin ya da kolluk 
kuvvetleri ile özdeş tutulan güvenlik işlevi yasama, yürütme ve yargı organlarını da 
kapsayacak biçimde genişletilmiştir (Goor ve Veen, 2010: 98).4 Bu yönüyle, güvenlik sektörü 
yönetişimi, devlet aygıtında topyekûn bir dönüşümü öngörür. 

2.5. Güvenlik Sektörü Yönetişiminin Di ğer Alanlarla Đlişkisi: Topyekûn Dönüşümün 
Boyutları 

Güvenlik sektörü yönetişimi (reformu), devlet, sivil toplum ve özel sektörden oluşan bir 
yapının oluşturulmasını öngörürken yurttaş-devlet ilişkisini dönüştürür. Bu dönüşümün ilk 
boyutu, devletin birey için bir güvenlik sorunu olarak görülmesidir. Modern devletin 
kurumlaşmasında bireylerin güvenliğini sağlamak için bir toplumsal sözleşmeye dayalı olarak 
kurulduğu ileri sürülen devletin kendisinin bir güvenlik sorunu olarak sunulması devletin 
varlığına ilişkin bir meşruiyet sorunu yaratır. Burada güvenlik sorunu, bir meşruiyet 
sorunudur. Aslında, bu devlet, kalkınmacı, bürokratik refah devletinin kendisidir. Güvenlik 
sektörü yönetişiminde, güvenlik sorunu, aynı zamanda bir kalkınma sorunudur. Bu 
nedensellik ilişkisi, modern devlet aygıtının bir kalkınma sorunu olarak görülmesi anlamına 
gelir. Kalkınma sorunu olarak gösterilen şey, modern devletin 20. yüzyılda aldığı biçimdir. 
Bu sorun tasarımı, devlet aygıtının kontrolüne ve sınırlanmasına imkân verir. 

Güvenlik sektörü yönetişiminde, yurttaşın, güvenlik işlevine katılımı sivil toplum ve özel 
sektör üzerinden dolaylı ve kontrole dayalı olur. Yönetişim, kontrolü doğrudan halka 
bırakmak yerine güvenlik yönetimindeki iktidar kullanımını sivil toplum örgütleri ve özel 
sektörle paylaşmaktadır. Güvenlik sektörü yönetişimi, zorunlu askerlik sistemi üzerinden 
bireyle kurulan yurttaşlık bağını da erozyona uğratır. Bu durum, modern devletin 
merkezileşmesine önemli katkı sağlayan zorunlu askerlik sisteminin de varlık gerekçesinin 
sorgulanmasına yol açar.  

Güvenlik sektörü, devlet merkezli güvenlik anlayışında birey güvenliğine odaklanırken bunu 
koşulların gerektirdiği bir davranış olarak yapmaz. Burada, bireylerin modern ulus devlet 
aygıtının çizdiği sınırlar dışına taşınarak ulus altı ve ulus dışı yapılar ile etkileşime geçmesi 
hedeflenir. Bu anlamda, güvenlik sektörü yönetişimi, küresel kapitalizmin sınırların kalktığına 
dair varsayımına uygun bir politika tasarımı için gerekli koşulları oluşturur. 

                                                           
4 Güvenlik sektörü reformunda “güvenlikleştirme (securitisation)” olarak adlandırılan sorun, devlet aygıtının 
bütününün odağının güvenlik olması ve devletin güvenlik sektörü reformu doğrultusunda dönüşme eğilimine 
vurgu yapmaktadır. Bkz. Luc van de Goor, Erwin van Veen, Less Post-Conflict, Less Whole of Government and 
More Geopolitics?,The Future of Security Sector Reform (Ed.Mark Sedra), The Centre for International 
Governance Innovation (CIGI), Canada, 2010, pp. 88-101, s. 98. 
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Güvenlik sektörü yönetişiminde, devlet aygıtı yurttaşlar tarafından göreve getirilen seçilmişler 
ile atanmışları kapsarken, sivil toplum ve özel sektörde yurttaş kimliğine yer yoktur. 
Güvenliğin yönetimine devlet unsuru üzerinden nispeten doğrudan katılan yurttaş, güvenlik 
yönetiminin diğer ortakları olan sivil toplum örgütleri ve özel sektörün yönetiminde doğrudan 
ya da tam anlamıyla kontrol ve irade sahibi değildir. Bu anlamda, güvenlik sektörü 
yönetişimi, devletin güvenlik işlevinde doğrudan bağlı olan yurttaşı, sivil toplum örgütleri ve 
özel sektör üzerinden devletle bağlantı kurmaya zorlar. Bu durum, temsili demokratik 
sistemin ve siyasal parti sisteminin güvenlik işlevi üzerindeki kontrolünü zayıflatır. Bir diğer 
deyişle, modern devletin yurttaşlık kurgusunu değiştirir. 

Güvenlik sektörü yönetişiminde hukukun üstünlüğü, devletin güvenlik sektöründeki 
düzenleyicilik rolüne karşılık gelir. Burada, hukuk, uluslararası hukuk kuralları ile uyumlu ve 
sivil kesiminin katılımıyla oluşturulan politika ve yasal çerçeveden oluşur. Devlet aygıtının 
hem kendi içerisinde hem de sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile olan ilişkilerini mümkün 
olduğunca belirlemeyi amaçlayan hukukun üstünlüğü, güvenlik sektöründe devlet unsurunun 
yapısını biçimlendirdiği kadar güvenlik sektörü yapısında yer alan diğer unsurların 
ayrıcalıklarını ve güçlerinin de sınırlarını belirler. 

Hukukun üstünlüğü, güvenlik sektörü yapısında yer alan organların, kurum, kuruluşların 
rolleri ve yetki alanları ile bu kurumlar arasındaki hiyerarşik bağlantıları anayasal ve yasal 
temelde tanımlayarak (Ball, Bouta ve Goor, 2003: 15), Yeni Kurumcu Đktisat (Anayasal 
Đktisat ve Đşlem Maliyetleri) yaklaşımına uygun olarak, güvenlik sektöründe belirsizliği ve 
işlem maliyetlerini azaltmayı hedefler (World Bank, 1992: 27). Ayrıca güvenlik sektörü 
yönetişiminde hukukun üstünlüğü, güvenlik sektörünü demokratik normlara uygun olarak 
yönetecek ve düzenleyecek kanunların yapılmasını gerektirir. Burada, bir taraftan güvenliğin 
meşru olmayan aktörlere bırakılmasının önüne geçilmeye çalışılırken diğer taraftan reformun 
kişilerin inisiyatifine bırakılmaksızın sürdürülebilirliği hedeflenir (Nathan, 2007: 19). 

Güvenlik sektörü yönetişiminde şeffaflık, özetle her türlü faaliyetin ve kaynak akışının 
izlenebilmesidir. Bu nedenle, kanunların, politikaların, planların ve bütçelerin oluşturulmasına 
ve uygulanmasına ilişkin bilgiye erişimi gerektirir. Kamu görevlilerinin sorumlu 
tutulabilmesine imkân veren şeffaflık, sivil kontrol için gerekli altyapıyı da oluşturur. 

Güvenlik sektörü yönetişiminde şeffaflık kamu kesimi için öngörülür. Devlet aygıtının 
nispeten kapalı yapısının devlet dışındaki aktörlere açılması hedeflenir. Devlet başarısızlığı 
tezi üzerine inşa edilen neoliberal düşünce, kamu kesimindeki yolsuzluk ve hak ihlallerinin 
temelinde şeffaf olmayan kamusal mekanizmalar olduğunu sürekli vurgular. Bu nedenle, 
güvenlik sektörü reformunda şeffaflık tezleri, kamu kesiminin diğer alanlarıyla kurulur. 
Yönetişimin halen gelişme aşamasında olduğu dikkate alınırsa, neoliberal pratiğin 
meşruiyetini sürdürmesi için günün koşullarına göre, bu ilişkilere yenilerinin eklenmesi 
mümkündür. 

Güvenlik sektörü yönetişiminde şeffaflık, ulusal, ulus altı ve ulus dışı izlemeye imkân 
vermesi nedeniyle, sivil kontrolü küresel yönetişimle de bütünleştirir. Uluslararası izlemeye 
imkân vermesi nedeniyle, kalkınma yardımı yapan ülkeler ile örgütlerin üzerinde öncelikle 
durduğu şeffaflık ilkesi, kalkınma yardımlarının ulusal bütçe süreçleri içerisinde takibi için 
ortaya atılmıştır. Bu yönüyle, iyi yönetişimin temel ilkelerinden birisi olarak kabul edilir. 
Demokratik yönetişim ile birlikte şeffaflık ilkesinin içeriği, güvenlik sektörü reformunun 
koşullarını içerecek biçimde genişletilmiştir. 
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3. SONUÇ 

Güvenlik sektörü reformu, yeni sağ düşüncenin 21. yüzyılda son reform hareketi olarak, az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde halen devam eden bir süreçtir. 
Reform yöntemi, 2000’li yıllarda kavramsallaştırılmaya ve elde edilen tecrübelere göre 
standartlaştırılmaya çalışılmakla birlikte, ülkelerin özgün koşullarının dikkate alınması 
gerektiği yönünde de bir kabul vardır. 

Devlet aygıtını topyekûn dönüştürmek için güvenlik işlevi üzerine odaklanan bu reform 
hareketi, demokratik yönetişim ilkeleri çerçevesinde devlet ve devlet dışı unsurları bir araya 
getirdiği kadar ulus dışı unsurlar ile ulusal ve ulus altı unsurların da işbirliğini öngörmektedir. 
Güvenlik sektörü reformu bunu, sivil-asker işbirli ği teziyle gerçekleştirir. 

2000’li yıllar, neoliberal reformların demokratik yönetişim çatısı altında bütünleştirilmeye 
başladığı yıllardır. Bu dönemde güvenlik sektörü reformu, yoksulluk ve kalkınmanın yeni 
güvenlik yaklaşımıyla açıklanması nedeniyle, çatı niteliğindedir. Bu nedenle, güvenlik 
sektörü reformunda şeffaflık, kamu yönetiminin genelinde yürütülen şeffaflaştırma sürecinden 
ayrı tutulmaz. Zira güvenlik sektörü reformu, kamu yönetiminin genelinde yürütülen reform 
sürecinin bir devamı olarak görülmelidir. 

Güvenlik sektörü reformu, devlet güvenliğinden birey güvenliğine geçişi temsil eden ve 
Hobbes’un liberal güvenlik yaklaşımını hâkim kılmaya çalışan bir süreçtir. Bu süreçte, bir 
taraftan güvenlik ve özgürlüğün birbirinin seçeneği olması yerine bunların birlikte varlığı öne 
çıkarılırken diğer taraftan güvenlik, kalkınma için bir ön koşul olarak ilan edilmektedir. 

Güvenlik sektörü reformunda, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ülkelerinde, 
küresel piyasalar ile bütünleşmenin önünde engel görülen güvenlik güçleri ile devlet dışı 
silahlı örgütlerin kamu kesimi, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle küresel kapitalizme ve 
güvenlik yönetişimine uyarlanması amaçlanmaktadır. 
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SĐVĐL ĐTAATSĐZL ĐK VE HENRY DAVID THOREAU ∗∗∗∗ 

Özlem KIRLI ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Đktidarın en kırılgan anı güç kullanmaya başladığı andır. Gücün güçsüzlüğünü yaşamaya başlayan iktidar, 
ontolojik bir tartışmanın da içine girer. Tartışmanın içeriğini ve yönünü belirleyen şey ise, siyasal iktidarın 
meşruiyetidir. Đktidarın eylem ve uygulamalarına yönelik meşruiyetinin sorgulandığı veya meşruiyetinin kalmadığına 
dair ciddi bir kanaat olması durumunda yönetilenler ne yapabilir? Yönetilenler, eğer demokratik bir sistem söz 
konusu ise şiddeti içermeyen metodlarla siyasal iktidarın toplum vicdanına uymayan eylem veya kararlarından 
vazgeçirecek politik süreçler kullanabilir. Seçimler yoluyla iktidar el değiştirebilir veya sivil toplum kuruluşları ve 
baskı grupları aracılığıyla kamuoyu baskısı oluşturulabilir. Barışçıl yöntemlerden biri de, sivil itaatsizliktir. Kişi, 
ahlâka ve vicdanına uymayan devlet uygulamalarına karşı gelebilir, onu uygulamayı reddedebilir. 19. Yüzyıl’da ilk 
olarak ABD’de Henry David Thoreau’nun görüşlerinde teorik temellerini bulan sivil itaatsizlik, barışçıl bir yöntemle 
iktidarı kararından ve uygulamalarından vazgeçirmeyi amaçlar.  

Anahtar Kelimeler:  Henry David Thoreau, demokrasi, sivil itaatsizlik, bilinç, hükümet. 

CIVIL DISOBEDIENCE AND HENRY DAVID THOREAU  

Abstract 

The most vulnerable moment of power starts with being used of force. Power that began to experience 
weakness in the ruling participates in an ontological argument. The legitimacy of power decides the direction and 
content of the debates. What can people do when the legitimacy of the power through the acts or decision is 
questioned or there is serious conviction about the legitimacy of power? In a democratic system people can use 
political processes that include democratic and non violence methods to deter the power from implementations what 
do not match public conscious. The power could be changed by elections or the power decision or acts could be 
changed by public pressure generated by non-governmental organizations and pressure groups. One of the peaceful 
methods is civil disobedience. A person can reject the state practice that do not fit his/her morality and conscience. 
Civil disobedience aims to persuade to the power of decision and applications in a peaceful manner. The main theory 
of civil disobedience was founded by Henry Thoreau in 19th century in the United States is to deter the power from 
its implementations via peaceful methods.  

Keywords: Henry David Thoreau, democracy, government, civil disobedience, conscious. 

1. GĐRĐŞ 

Demokrasi, hakkında en çok düşünülen, konuşulan, olumlu ve olumsuz anlamlara sahip 
kavramlardan biridir. Hak, özgürlük, eşitlik gibi demokrasinin de yüceltildiği, fetişleştirildi ği, bir 
o kadar da anlam kaymasına uğradığı bir çağda yaşıyoruz. Yunanca’ da “demos” (halk) ve 
“kratos” (kuvvet, otorite, hükümet) kelimelerine karşılık gelen ve kısaca “halkın yönetimi” 
anlamına gelen demokrasi, barışçıl yollarla iktidarın değişimini ve yönetime halkın katılımını 
amaçlar. Ancak demokrasinin uygulanmasında kararların toplumun tüm kesimine dâhil edecek 
şekilde alınması mümkün değildir. Kararların alınması ve uygulanmasına yönelik süreçlerde, hak, 
eşitlik ve hukukun nasıl değerlendirildiği önemlidir.  

                                                           
∗ 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi& Yönetim kongresinde sunulmuş, “Kamusal Erdem ve Demokrasiyi Derinleştirme 
Arayışı Olarak Sivil Đtaatsizlik” başlıklı çalışmanın yeniden düzenlenmiş, gözden geçirilmiş, genişletilmiş halidir. 
∗∗

 Yrd. Doç. Dr. Özlem Kırlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü, ozlemkirli@mu.edu.tr 
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Demokrasi, siyasal eşitliğ in sağlanması, hukukun üstünlüğünün kabulü, bireysel hak ve 
özgürlüklerin teminat altına alınması ve geliştirilmesi bakımından diğer yönetim şekilleri ile 
karşılaştırıldığında birçok avantaja sahiptir. Demokrasinin temeli olan seçimlerle siyasal sürece 
dahil olma iddasında bulunan kişi veya partilerin rekabeti neticesinde yönetime en ehil isimlerin 
gelmesi beklenir. Ayrıca demokrasi meşruiyetini halka dayandırdığı için, bireylerin hak ve 
özgürlüklerini tanıma, koruma ve geliştirme bakımından görevli adledilir. Diğer yönetimlerle 
kıyaslandığında, bireylerin yönetime ve kararlara dahil olmasında daha çok eşitlik sağladığı da 
açıktır1. Kısacası ideal anlamda demokrasi, iyi, adil, çoğulcu, hukuki ilkelere bağlı, meşruluk 
tartışmalarından daha uzak bir yönetim anlayışını ifade eder ve bu yönleri ile de diğer 
yönetimlerden üstündür.  

Đktidarı güçlendiren ve meşru kılan temel şey belli dönemlerde yapılan açık, adil ve 
düzenli seçimlerdir. Ayrıca yöneticilerin seçildikleri dönem içerisinde hukuki, eşitlikçi ve ahlaki 
bir meşruiyetle hareket edeceğine dair gizli bir “söz”e de dayanır. Seçimlerle örtük bir şekilde 
açığa çıkan halkın rızası, iktidarı paylaşanlara önemli bir sorumluluk vermektedir. Eğer 
yöneticiler meşruiyet zeminini kaybetmişse, sorumluluklarını yerine getirmemeye, adaletten, 
hukuktan, eşitlikten uzaklaşmaya başlamışsa halkın iktidar karşısında hakları, özgürlükleri nasıl 
korunabilir? Nasıl tepki geliştirilebilir? Halkın direnme hakkı var mıdır? Sorularına temelde iki 
şekilde cevap verilebilir. Bireysel, grupsal veya toplumun büyük kesimini içerecek veya 
ekonomik, toplumsal veya askeri bakımdan etkin olan bir kesimi dâhil edecek şekilde şiddeti 
içeren yöntemlerle iktidar değişir. Ya da barışçıl yöntemlerle, yine demokratik ve hukuki 
usullerden ayrılmadan yönetim değişir. Đlk yönteme demokrasi ve hukuk devleti kavramlarını 
olumlayanlar tarafından itibar edilmez. Demokrasinin temel anlamı olan halkın yönetimine 
müdahale ve de “halk iradesinin tecellisinin inkârı” varsayımı ile barışçıl ve şiddete dayalı 
olmayan yöntemlere destek verilir.  

Barışçıl yöntemlerden birisi, sivil itaatsizliktir. Sivil itaatsizlik eylemleri ile şiddete 
başvurulmadan, demokrasi ve hukuk devletinden taviz verilmeden iktidarın meşruiyetinin ve 
halkın desteğini tekrar kazandırarak iktidarın kararını gözden geçirmeye zorlanması esastır. Sivil 
itaatsizlik eylemleri ile o an hukuki olarak meşru olmayan ancak toplumsal boyutta meşru 
görülen ve istenilen bir talebi dillendirerek, iktidarın keyfî karar ve eylemlerine karşı politika 
geliştirme hedeflenir. Bu anlamda sivil itaatsizlik, bireysel açıdan erdemli bir yaşamı rehber 
edinme, kamu vicdanı yansıtma ve demokrasiyi derinleştirme arayışları ile yakından ilişkilidir.  

Sivil itaatsizlik kavramının öncüsü Henry David Thoreau’dur. “En iyi yönetim hiç 
yönetmeyendir ve insanlar buna hazır olduklarında yönetim biçimi bu olacaktır” (Thoreau, 2001: 
29) diyen Thoreau, iktidar kavramının temel dinamiklerini sorgulayarak, iktidarın sınırlarının 
farklı bir yöntemle düşünebilirliği ve olabilirliğine odaklanmaktadır. Çalışmanın konusu, 
Thoreau’nun sivil itaatsizliğe, demokrasiye ve yönetimin sınırlılığına yönelik 
görüşleridir. Çalışmanın temel referansı Thoreau’nun Devlete Karşı Đtaatsizlik Görevi Üzerine 
adlı eseridir. Çalışmada Thoreau’nun sivil itaatsizlik düşüncesi için önemi, demokratik 

                                                           
1 Daha geniş bilgi için bkn. DAHL, Robert A., Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Yetkin Yay., Ankara,1996; Beetham, David- 
Boyle Kevin, Demokrasinin Temelleri, (Çev. Aslıhan Zeynep Kopuzlu), Adres Yayınları, Ankara, 2005.  
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yöntemden neyi anladığı ve anarşist düşünce ile ne kadar uyumlu düşünceler geliştirdiği 
tartışılacaktır2. 

2. POLĐTĐKADA ŞĐDDETĐN REDDĐ OLARAK S ĐVĐL ĐTĐAATSĐZL ĐK 

Toplum sözleşmesi3 , doğal hukuk (Coşar, 2001: 10), liberal ve hümanist gelenek 
(Herngren, 1993:6) çerçevesinde gelişen sivil itaatsizlik, adil, eşit, hukuki ilkelere uygun 
olmadığı varsayılan bir devlet/ siyasi erkin eylem veya kararlarına karşı bireysel veya toplu şiddet 
içermeden yapılan protestolardır. Sivil itaatsizliğin, var olan bir hukuki ilkeyi reddetme, 
uygulamadan kaçınma ve “olması gereken” bir hukuk normunu kendisine referans almasından 
dolayı “hukuki” bir yönü vardır. Aynı zamanda siyasal iktidarın otoritesine ve egemenlik alanına 
“yumuşak” ve barışçıl bir müdahale söz konusu olduğu için “siyasi” dir. Bununla beraber doğru, 
adil, ahlâki olduklarına inandıkları bir ilkeden yola çıktıkları ve şiddeti hiç bir şekilde 
desteklemedikleri için de “ahlâki”dir. Ayrıca sivil itaatsizlik eylemi bireysel veya sosyal bir 
grubun eylemi olarak vücut bulsa da, tek bir bireyin çıkarına, beklentisine hizmet etmediği için, 
sonuçları ile toplumun büyük kesimine katkı sunacağından “kamusal” bir yönü de vardır. Kişi 
kendi çıkarını diğerlerinin aleyhine gerçekleştirmeye çalışmaz, inandığı bir ideal için yapmış 
olduğu eyleminin neticesinde cezalandırılabileceğinin farkındadır. Ancak eylemini devam ettirir. 
Bu yönüyle de “erdem”li bir davranışı temsil eder. 

Tarihte erdem ve sivil itaatsizlik ile özdeşleşen Sokrates’in ölümü, bu alanda çalışan 
teorisyenlere temel kavramları miras bırakmıştır. Sokrates “Sizden dileyeceğim bir şey daha 
kaldı: çocuklarım büyüdükleri zaman, Atinalılar, erdemden çok zenginliğe yahut herhangi bir 
şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl uğraşmışsam, siz de onlarla uğraşınız, 
onları cezalandırınız; kendilerine, kendilerinde olmayan bir değeri verir, önem vermeleri 
gereken şeye önem vermez, bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa, ben sizi nasıl 
azarlamışsam, siz de onları öyle azarlayınız. Bunu yaparsanız, bana da, okullarıma da doğruluk 
etmiş olursunuz. Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim: ben ölmeye, siz yaşamaya. 
Hangisi daha iyi? Bunu Tanrı’dan başka kimse bilemez (Eflatun, 1998: 91) diyerek erdemli ve 
sorumlu bir yaşamı yüceltir. Sokrates, mevcut koşullar ne olursa olsun, her bir kişinin 
eylemlerinin sonuçlarına katlanması gerektiğini, üstün bir yasa olarak gördüğü Tanrı’nın yasasına 
boyun eğmenin gerekliliğini vurgular. Sokrates’in amentüsü olan “aşk, para, şöhret” sahibi 
olmaktansa “gerçeği bulma arzusu” Thoreou’nun hayat felsefesini ve amaçlarını özetler (Tauber, 
2001: 3). 

Sokrates’in örneğinde görüldüğü gibi sivil itaatsizlik eyleminin neticesinde kişi 
tutuklanacağı veya cezalandırılacağını bilerek eylemde bulunur. Sivil itaatsizlik eyleminden önce, 
anayasanın ve hukukun tanıdığı yöntemler bitirilmiş, bireysel sorumluluk olgunluğuna erişilmiş  

                                                           
2 Thoreau’nun sivil itaatsizlik görüşleri ile birlikte bir diğer önemli yönü modern felesefeye yönelik sorgulayıcı yaklaşımıdır. Thoreau’nun hayata 
dair ahlâki sorumluluk anlayışı bireyin epistemolojik bakımdan sınırlığını fark etmesine yol açmış, modeniteye karşı eleştirel bir tutum 
geliştirmesine imkân vermiştir. Modern düşüncenin temeli olan kartezyen felsefenin öngördüğü bilginin ve de zihni dünyanın işleyişinin gerçek 
dünya ile farklı olduğu görüşü Thoreau tarafından benimsenmez. Thoreau ise akıl ve doğanın bir bütün olduğunu, insanın doğadan 
ayrılamayacağını kabul eder. Bu nedenle de ekolojik düşüncenin gelişiminde de önemli bir isimdir. Doğa ve insanın bir bütün olduğu fikri 
neredeyse tüm eserlerinde görülür (Tauber,2001:4-5). 
3 Locke’un düşüncesinde, sivil itaatsizlik direnme hakkı olarak ifade edilir. Locke’a göre, siyasal iktidara boyun eğmenin nedeni, yaşam, mülkiyet 
hakkını korumak ve toplumda barış ve birliği sağlamaktır. Yasama yetkisini kullanan kişiler yetkilerini halktan almadığı, halkın çıkarlarına uygun 
olmayan yasalar yaptığı taktirde halkın direnme hakkı doğar. Direnme kararını bütün bireyler hep birlikte verir. Locke’a göre, halk, meşruiyeti 
olmayan yasalara itaat etmekle yükümlü tutulamaz (Locke, 2002: 99-100, 117-8, 168). 
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ve eylemin yapılacağına dair karar beyan edilmiştir. Sadece şiddet içermeyen eylemler kullanılır 
ve yapılacak olan hukuk ihlalinde doğrudan bir hukuki ve ahlâki itiraz dile getirilir (Hall,1971: 
50; Habermas, 2001:124). Sivil itaatsizlik anarşik bir yaklaşım veya isyan ile benzerlik 
göstermez. Đtaatsizlikte bulunan kişi devletin kendisine veya hukuka tamamen karşı değildir 
(Hall, 1971: 72). Sivil itaatsizliğin neticesinde katlanılanılacak olan ceza ne bir isyan ne de bir 
devrim nedeniyle olur.  

Sivil itaatsizlik eylemlerini değerli kılan birçok yön vardır. Bunlardan ilki şiddetsizliktir. 
Sivil itaatsizlik politikasının temelini oluşturan şiddetsizlik ilkesi, pratik ve etik olmak üzere iki 
temelden yola çıkarak desteklenebilir. Pratik bakımdan şiddetsizlik, şiddetten daha etkili bir 
sonuç vermekte, her şiddet içeren eylem daha fazla şiddet uygulamayı zorunlu kılmaktadır. 
Ayrıca iletişim teknolojilerinin geliştiği günümüzde şiddete başvurmadan yapılacak eylemler 
toplum, birey ve karar alıcılar için daha etkilidir. Etik bakımdan değerlendirildiğinde ise, sivil 
itaatsizlik her bireyin kendi başına sonsuz bir değere sahip olduğunu kabul ederek işe başlar ve 
her bireyin değerli olduğunu ve toplumun çıkarı uğruna feda edilemeyeceğini kanıtlamaya çalışır 
(Herngren, 1993:19).  

Sivil itaatsizliği siyaset teorisinde değerli kılan diğer bir yön, siyasal katılımı ve 
demokrasiyi desteklemesinden kaynaklanır. Dialog, uzlaşma, çözüm arayışı demokrasiyi farklı 
kılan özelliklerdir. Sivil itaatsizlik süreci de demokrasiyi dinamik, aktif, katılımcı, çoğulcu bir 
niteliğe büründürdüğü gibi kendisi de demokratik bir yapıya ihtiyaç duyar. Rawls’un da belirttiği 
gibi sivil itaatsizlik, demokrasinin ahlâki temellerinin açıklanması ve ortaya konulması ile 
yakından ilişkilidir. Sivil itaatsizlik yasaların ya da hükümet politikalarının değiştirilmesini 
hedefleyen, kamuoyu önünde icra edilen, şiddete dayanmayan, vicdani, ancak yasal olmayan 
politik bir eylem olarak, demokratik toplumun temel prensiplerini benimseyenler arasında 
düşünce ayrılıklarını azaltabilecek bir işlevi yerine getirebilecek ve sivil itaatsizlik bunu başardığı 
oranda da amacına ulaşmış olacaktır (Rawls, 2001: 55-6). 

Bu yönleri ile sivil itaatsizlik eylemi, herhangi sıradan bir direnme eylemi olmayıp, 
yapılan yanlışı dile getirme, yapılan demokratik süreçteki bir eksikliği ve bir aksaklığı tartışmaya 
açma eylemidir. Sivil itaatsizlik var olan bir düzeni, kuralı, işleyişi kendisine referans alarak 
siyasal muhalefet etme biçimi şeklinde gelişir. Bu nedenle de politik olanın tam içinde yer alarak 
(Çelebi, 2011:90) siyaseti yeniden şekillendirme ve bu yönde kitleleri aktifleştirme, bilinç 
kazandırma çabasıdır ve olumlu bir sürece atıfta bulunulur. Kanunla öngörülmüş cezayı kabul 
ederek itaatsiz bir eylemde bulunma demokratik sistem için önemlidir. Sivil itaatsizliğin önemi 
hukuk çerçevesinde çözüm arayışının bir parçası olmasıdır. Sivil itaatsiz bir eylem, tercih olarak 
düşünüldüğünde basitçe çoğunluğun iradesini değil adaleti arayış çabasının yansıması olarak 
görülür. Çoğunluğa yönelik yapılan eylemin haklılığını ikna etme çabası belirgindir. Sivil 
itaatsizlik demokraside her bir vatandaşın ahlâki bir sorumluluğu olduğu düşüncesinin eyleme 
dönüşmüş şeklidir. Kişinin katlanabileceği nasıl adaletsizliğin bir sınırı varsa, adaletsizliği devam 
ettirmenin de bir sınırı olacaktır. Sivil itaatsizliğin sınırı yeni adaletsizlikler tesis etmemektir 
(Cohen, 1969:216).    

Sivil itaatsizliği, karar süreçlerini kendi çıkarlarına göre şekillendirmek isteyen veya 
değiştirmeyi amaçlayan grev, boykot gibi metotlardan ayırmak gerekir. Sivil itaatsizliğin bu 
eylemlerden farkı, doğrudan kamuoyunu etkileme (Herngren, 1993:11) ve doğrudan maddi sonuç 
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elde etme gibi bir amacının olmamasıdır. 

Sivil itaatsizlik eylemlerinin “yasallığı” veya “meşruluğu”na dair bir tartışma yaşamamak 
için sınırının ne olacağı önemli bir husustur. Adaletsiz ve haksız olduğuna inanılan uygulamalara 
ve politikalara karşı başvurulan (Coşar, 2001: 10) sivil itaatsizlik eylemleri mevcut uygulanan 
hukuka rağmen olduğu için haklılığının ve meşruluğunun tartışmalı olabileceği durumlarla 
karşılaşabilmektedir. Aslında sivil itaatsizlik eylemleri var olan yasal bir duruma karşı çıkış 
olduğu için, uygulanan yasanın dışında olması sivil itaatsizliğin özünde olması beklenen bir 
durumdur. Sivil itaatsizlik amacını gerçekleştirirken, ( pozitif hukuk anlamında) yasallığın 
ötesinde, olması gereken bir hukuku referans aldığı için meşruluk kaygısı daha farklı bir 
noktadan başlar. Habermas’ın da belirttiği gibi, sivil itaatsizlik eylemlerinde yasallık arayışı, 
normalleştirme arayışına paralel gideceği için sivil itaatsizliğin yasallıkla meşruluk arasında bir 
yerde kalması gerekir. Habermas’ a göre, sivil itaatsizlik ancak demokratik devletin meşrulaştırıcı 
anayasal ilkeleri ve kendi pozitif hukuki oluşumunun bütün formasyonlarının ötesinde bir anlama 
sahip olduğunda gerçek işlevini yerine getirebilecektir. Devlet, yurttaşlarından, hukuk düzeninin 
gereklilikleri ve herkesin anlaşabildiği ve kabul edilebilir bulduğu meşruiyet unsurlarına 
dayanarak itaat beklentisinden vazgeçebildiği ve bunu tolere edebildiği için sivil itaatsizlik olgun 
politik kültürün vazgeçilmez unsurudur (Habermas, 2001:131-2). 

3. ERDEML Đ BĐR EYLEMC Đ VE TEORĐSYEN; HENRY DAVID THOREAU 
(1817-1862) 

Sivil itaatsizlik, kavram olarak oldukça yenidir ve kavramı ilk günümüzdeki anlama 
uygun olacak şekilde kullanan kişi Thoreau’dur. Thoreau’ nun “Hükümet ile Đlişkilerinde 
Bireylerin Hakları ve Yükümlülükleri” adlı çalışması 1849 yılında “Sivil Hükümete Direniş”  
başlığı altında, ölümünden dört yıl sonra da “Sivil Đtaatsizlik” olarak yayınlanmıştır. Ancak 
kendisinin doğrudan sivil itaatsizlik terimini kullandığına dair bir kanıt yoktur (Harris, 1989:1). 
Thoreau, her ne kadar doğrudan sivil itaatsizlik kavramını kullanmasa da, sivil itaatsizliği hukuki 
ve siyasi bilinç düzeyini yansıtacak biçimde ifade eden ilk düşünürdür (Ökçesiz, 1996: 29). 

Thoreau’nun sivil itaatsizlik kavramını geliştirmede entellektüel çevresi önemlidir. 
Thoreau 1835’ te Harvard’ a girer. Buradaki öğrenimini tamamladıktan sonra arkadaşı ve çağdaşı 
olan Ralp Waldo Emerson’ un yardımıyla Concord’ daki entelektüel çevreye katılır. William E. 
Channing, Orestes Brownson, Bronson Alcott, Nathaniel Hawthorne, Margeret Fuller ve özellikle 
Ralp Waldo Emerson gibi döneminin önemli transandantalist isimleri ile Amerikan meteryalist 
anlayışını eleştirel yaklaşmaya başlamış, 19. Yüzyıl’da birçok reformcu harekete dahil olmuştur 
(Bloom, 2008:6). Yaşama ve bireye dair sorgulamalarda bulunma arzusu O’nu doğaya ve kendi 
iç dünyasına döndürür. Daha derin bir felsefi düşünüşü ifade etmesinde etkili olacak, arkadaşı 
Emerson’un Walden Gölü kıyısında Concord’ dan birkaç kilometre uzakta olan kulübede iki 
yıldan fazla bir süre geçirir (Kirk, 2004:34-5). Burada yalın bir hayat süren Thoreau, 1849’da 
Concord’da Bir Hafta ve Marrimack Nehri (A Week on the Concord and Marrimack Rivers) adlı 
ilk eserini yayınlar. Ayrıca bir derginin de yayınlanmasına katkıda bulunur (Bloom, 2008:1). Bu 
dönemde sivil itaatsizlik tartışmasının kavramsal çerçevesini oluşturacak olayı yaşar (Kirk, 
2004:35). 

Thoreau, 1846 yılında, dört yıldan bu yana kelle vergisini ödemeyi reddettiği gerekçesiyle 
tutuklanır ve bir gece hapis cezası ile cezalandırılır. O günü ve geceyi orada geçirirken ziyarete 
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gelen arkadaşı Emerson neden tutuklandığını sorduğunda Thoreau ona “Sen neden 
tutuklanmadın? Burada değilsin” der. Bu Thoreau' nun ilk ve son sivil itaatsizlik deneyimidir. 
1864 Concord’da verdiği bir konferansta, yaptığı eylemin meşruluğunu ve kuramsal temellerini 
ortaya koymaya çalışır (Ökçesiz, 1994: 26). 

Thoreau kelle vergisini ödemektense hapse girmeyi tercih eder. Thoreau’nun bu eylemi 
Mahatma Gandhi ve Martin Luther King’in eylemlerinin öncüsü olmuştur. Thoreau, vergiyi, 
köleliği protesto etmek, baskıcı yönetime tepki geliştirmek ve ABD’ nin Meksika ile olan 
savaşını protesto etmek gibi ilkesel nedenlerle ödemediğini ifade eder (Bloom, 2008:ix)4. Aslında 
vergi ödemeyi reddetme, ilk kölelik karşıtı eylemciler tarafından denense de, Thoreau’ nun bu 
reddiyedeki orijinalliği toplumsal tepki (Herngren, 1993:5) ve bilinçli eylem noktasındaki ısrarı 
idi. Ancak Thoreau sadece basit bir protestocu olarak algılanmak istemez. Düşünceleri ve 
yapmak istediği şeyin geleneksel protestolardan farklı olduğunu vurgular. Vergi ödemeyerek 
gerçekleştirdiği protestoda hükümete karşı kitle gösterileri peşinde değildir. Diğer kişileri kendi 
uygulamasına veya protestosuna dahil etme öncelikli amacı değildir. Onun mücadelesinde 
kitlesel büyük ölçüde tepkilere veya protestolara yer yoktur. Çünkü kitlesel hareketler ve temel 
politik zihniyet arasında ortak noktalar olduğunu kabul eder. Thoreau’ya göre bireylerin aktif 
olarak yer aldığı sistemde kişisel pratikler önemlidir (Mariotti, 2010:129-130). Thoreau’nun 
gerçek amacı özellikle siyasal uygulamalara karşı bireylerin bilinçlerini yükseltmek ve hayata 
yön verişlerinde özerk bireyler olabilmelerini sağlamaktır.  

3.1.Özerk ve Bilinçli Birey Vurgusu 

Thoreau bireyci otonomi düşüncesini geliştiren önemli isimlerden biri olarak görülür. 
Bireysel otonominin ruhsal olarak yani özel alanda veya içsel dünyada gerçekleşeceğini varsayar 
(Maul, 2013:157). Sessiz ve kişisel olarak yürüttüğü savaşta kişinin “özne” olarak siyasette ve 
toplumda yer almasına dair bir bilinç değişimi arzusu belirgindir. Thoreau’ nun amacı, yurttaşları 
bilinçli hale getirmek ve bilinçli destekleyicilerin sayısını arttırmaktır. Aktif olarak sivil 
itaatsizliğin farkında ve bilincinde olan bireyler attırılabilirse savaş ve köleliğin 
durdurulabileceğini düşünür.  

Thoreau’nun düşüncesine göre birey tek ahlâki birimdir. Dolayısıyla politik otorite, kural, 
hukuk, kurum veya gelenek moral bir entite olarak bireye herhangi bir zorlamada bulunamaz 
(Jenco, 2003: 360). Thoreau bireylerin kötü davranılamayacağı, kötü ve istemediği iş lerde 
çalıştırılamayacağını savunurken, köleliği itiraz ederken bireylerin moral birer değer olduğundan 
hareket etmektedir (Thoreau, 1992b:714). Thoreau’nun entellektüel ve bireysel yaşamda ilişkili 
olduğu birçok radikal kölelik karşıtı kişilerin görüşlerinin temelinde, her bir bireyin hem bilgi 
hem de yetenek bakımdan Tanrı’ nın kanunu uygulama kapasitesine sahip olduğunu kabul eden 
ve Amerikan düşüncesini büyük ölçüde şekillendirmiş püriten anlayışın olduğu görülür (Jenco, 
2003: 361). Thoreau’ nun görüşleri Amerika Birleşik Devletleri anayasasının kurucu felsefesini 
oluşturan fikirler ile büyük ölçüde benzerdir (Kirk, 2004:11).  

Ancak Thoreau’nun eserlerinde bireysel özerkliği nasıl gerçekleştireceği konusunda farklı 
yaklaşım söz konusudur. Walden adlı eserinde toplumdaki yanlış olan şeylerden ve kişilerden 
                                                           
4 Thoreau, kölelik karşıtı politika üretimi konusunda, saldırgan kölelik karşıtları içinde yer almamış, en iyi çözümü insanların düzeltilmesine 
bağlayan daha pasifist grupların düşüncelerini benimsemiştir. Harding Walter, “Sivil Đtaatsizliğe Giriş”, Sivil Đtaatsizlik ve Pasif Direniş, Şehir 
Yayıncılık, Đstanbul, ss. 24-25. 
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uzaklaşma vurgulanırken, Sivil Đtaatsizlik adlı eserinde kendi gücüne ve potansiyeline inanan 
birey ön plandadır (Maul, 2013:162). Farklılığa rağmen Thoreau’ nun anlayışında birey, doğanın 
‘üstün’ hukukunu keşfetmeli ve bu yönde davranışlarını değerlendirerek yön kazandırmalıdır. 
Eğer birey doğal hukuka uygun yaşarsa ahlâki çatışmanın ve anlaşmazlığın olmayacağı varsayılır 
(Jenco, 2003: 359).  Çünkü Thoreau doğa kurallarının insanın temel davranışlarında belirlediğine 
inanır. Doğa yasalarının herhangi bir kişinin (despot) yasalarından daha sert ve değişmez 
olduğunu, ancak kişinin günlük yaşamını kolaylaştıracak özgürleştirecek yönlere sahip olduğunu 
ifade eder. Đnsanın kendi doğası ile doğanın kuralları arasındaki uyumu yakaladığında daha özgür 
olacağını varsayar (Thoreau, 2003: 27). “Doğa” özgür olmakla ilişkilendirilir. Bireyin toplumun 
bir üyesi olarak değil, doğanın bir parçası olarak değerlendirilmesinin daha özgürleştirici olduğu 
iddia edilir (Thoreau, 1992a: 627). Bu nedenle de hem kendi yaşamında hem de eserlerinde içe 
dönme/ kendi ruhunu keşfetme ve özgürleşme isteği belirgindir.  

Thoreau siyasal iktidarın sınırlarını doğal hukuktan belirlemeye çalışırken, asıl vurgusu 
bireylerin bilinçlenmesine yönelik isteğidir. Thoreau’ nun orijinal ve önemli yönlerinden birisi 
sivil itaatsiz eylemleri sadece doğrudan devlete veya siyasal iktidara değil, itaâtkar vatandaşlara 
yöneltmesidir. Asıl problem çoğu kişinin itaatkar olmasından kaynaklanmaktadır. Ne zaman ki 
bireyler sivil itaatsiz eylemlerde bulunur ve eylemlerinin sonuçlarını kabul ederlerse, toplumun 
geri kalanı da âdil olmayan hukuk ve kararlara karşı tepki geliştirebilir (Herngren, 1993:6). 
Thoreau bireylerin ilkeler etrafında eylemde olmasını önemser: özgürlük, uygulanan adil 
olmayan kurallara ve hukuka itiraz, devlete yönelik eleştirel yaklaşım. 

Temel önemsediği ilkelerden yola çıkarak Amerika’nın özgürlük mücadelesini eleştirir. 
Thoreau’ya göre, her ne kadar Amerika’nın özgürlük için bir arena olacağı söylense de bu 
özgürlüğün sadece politik bir özgürlük olacağı varsayılıyor. Amerika kendisini bir tirandan 
kurtardı ancak halâ ekonomik ve moral bakımdan köle durumdadır. Özgür doğmak veya özgür 
yaşamamak nedir? politik özgürlüğün değeri nedir? Ahlâk özgürlük tartışmalarında nerede yer 
alır? Özgürken köle olmak veya özgürken serbest olmak farklı mıdır? eğer özgürlük savunusu 
temel ilke ise vergiler ne anlama gelmektedir? Vergiler aracılığıyla vergi yükleyen mercileri birer 
parçamız haline getirmiyor muyuz? (Thoreau, 1992c:765) sorusunu sorarken bireysellliğin, 
özgürlüğün ve özerkliğin peşindedir. 

3.2. Pozitif Hukuk Eleştirisi 

Bilinçli ve sorgulayan bireylerden yola çıkan, vergi vermemesinde bunu göstermeye 
çalışan Thoreau’ ya göre, kör bir şekilde yasalara duyulan saygı nedeniyle, iyi niyetli olan 
insanlar her geçen gün adaletsizliğe daha çok uğramaktadır (Thoreau, 2001: 31). Sorgulamaksızın 
hayatı ve yasaya itaati eleştirel yaklaşan Thoreau bireylerin eyleminin sadece hukuk kurallarına 
uygun olmasını arzulamaz veya bireylerin mevcut hukuk düzenini sorgulamaksızın uymasını 
beklemez. Sivil itaatsiz eyleminde de bunu göstermeyi amaçlar. 

Thoreau kanun ihlallerinin, cezalar kadar önemli olduğu yerlerde ve durumlarda, sivil 
itaatsizliği bir bütün olarak değerlendirir. Cezaya karşı durma veya yaptırımların üstesinden 
gelme isteğini ve çabasını sivil itaatsizliğin vazgeçilmez özelliği olarak nitelendirir. Ceza 
kavramına karşı güçlü duruşun, sivil itaatsizliğe özel bir statü kazandırıracağını varsayar 
(Herngren, 1993:5). Bu yüzden Thoreau, protesto altında iken vergisini ödemeyi reddetmemiş, 
vergisini ödemeyi normal koşullarda protesto etmiştir. Sadece yasaya itiraz etmemiş, başka bir 
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yasal düzenleme için kendisini konu yapmıştır (Adams, 1945: 646).  

Geçerli olan anayasal ilkenin ve hukuki bir durumun sorgulanmasını arzu eder 
(Habermas, 2001:133). Massachusets’de Kölelik ( Slavery in Masachusetts), adlı eserinde 
köleliğe ilişkin bütün yasal durumların gerçeğe ulaşmada engel olduğunu ifade eder. Amerika’da 
kölelik hakkında çok şey söylendiğini ancak köleliğin ve karşı duruşun nasıl olması gerektiğinin 
bilinmediği düşünür. Yüksek mahkemenin almış olduğu “Kaçak Köle Yasası”nı ve uygulamaları 
reddeder. Thoreau’ya göre Yüksek mahkemenin almış olduğu kararlar birçok kişiyi özgürlük 
idealinden uzaklaştırmaktadır (Thoreau, 1992b:702). Hukukçuların derdi “Kaçak Köle 
Yasasının” doğru veya haklı olup olmadığı ile ilgilenmek değildir. Sadece anayasa olarak 
adlandırdıkları şeyi kaba bir şekilde uygulamaktır. Anayasal bir erdemin olup olmadığı veya 
erdemi gerçekleştirmede rolü tartışılmamakta, anayasanın adil olup olmaması üzerinde 
durulmamaktadır (Thoreau, 1992b:708). Oysa Thoreau bilinçli bir kişinin temel sorumluluklarını 
bilerek ve ileri sürerek doğrunun ve adaletin ne olduğu ve bu kavramları nasıl bilebileceğimizi 
tartışır. “Sivil itaatsizliğin gerçekleşebilmesi için doğru olan nedir?” sorusuna odaklanır 
(Herngren, 1993:16). Thoreau’nun göstermeye çalıştığı şey saf bir şekilde uygulanan hukukun 
asla bireyleri özgür kılamayacağıdır.  

Thoreau hükümet ve yasamanın Antik Yunan’dan itibaren çok saygın kavramlar olarak 
değerlendirildiğini belirtir. Özellikle Antik Yunan’dan itibaren birçok kişinin yasa koyucu olarak 
takdim edilmesini işin özüne bakarak eleştirir. Yasa koyucular kölelerin nefes almasını veya 
tütün ihracatına yönelik yasaları düzenlemektedir. Thoreau ise yasa koyucunun belirlediği 
kölelerin nefes almasındaki insani yön veya tütün ihracatı yasasını ilahi kılan şey nedir? 
(Thoreau, 1992c: 766-7) diyerek kanunların insanı gerçeklerden uzaklaştıran yönüne odaklanır. 
Thoreau, hükümete ve hukuka eleştirel yaklaşırken, bireyin temel özelliği olarak erdemliliğini 
görür ve bireylere erdemli davranış ve sorumluluk sahibi olma hususunda sorumluluk verir:  

“ Đnsanı haksız yere hapse atan bir yönetim altında onurlu bir insanın olması 
gereken yer cezaevidir. Bugün Massachussets'de devletle ilişkilerini kestikten 
sonra devlet tarafından dışlanan, özgürlük inancını ve umudunu yitirmemiş 
insanların yeri cezaevidir. Kaçak köle, Meksikalı savaş suçlusu ve ırkına yapılan 
haksızlıkları dillendiren Kızıldereli yani devletin kendisinden yana olmayanlar, 
kendisine karşı olanların, yalıtılmış ancak daha özgür ve onurlu ve daha şerefli 
yaşayacağı yer cezaevidir. Böyle davranılarak devlet, bu kesimi etkisiz bıraktığını, 
seslerinin devleti etkilemediği veya bu duvarlar arasında devletin düşmanı 
olmaktan çıktıklarını sanabilirler. Ancak doğru eğriden daha güçlüdür, haksızlığa 
uğramış kişiler haksızlığa karşı çok daha büyük bir güç ve etkiyle savaşacaklardır. 
Çoğunluğa uyan azınlık güçsüzdür; hatta bu durumda azınlık bile değildir. Ancak 
tüm gücünü ortaya koyarsa o zaman yenilmez bir güç olur” (Thoreau, 2001: 41).  

Hapishaneleri özgürlükleri kısıtlayan yerler olduğu için ve adil olmadığı için eleştir 
(Rosenwald, 2000:170). Ancak erdemli bir yurttaşın olması gereken yerler de hapishanelerdir. 

Thoreau insanların özgür olduğu, kararların adil olduğu bir hukuk düzenini görmek ister 
hatta böylesi bir yapı için mücadele etmeye hazırdır. Ama böylesi bir sistemin var olabileceğine 
dair karamsardır (Thoreau, 1992:711b). Thoreau haksız yasalara karşı direnmeyi 
desteklemesinde, kölelik ve insan haklarına aykırı olduğunu düşündüğü kararlara ve eylemlere 
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karşı çıkmasında temel dinamik bireylerin üstün olduğu düşüncesidir ve hiçbir zaman kendi 
bireysel inancını mutlak doğru haline getirmeyi amaçlamaz.  

3.3. Demokrasi Eleştirisi 

Thoreau, liberal demokrasinin gerçekleşmesinde önemli ilkeler olan devlete eleştirel 
yaklaşım, özgürlük, bireycilik gibi kavramları güçlü bir şekilde vurguladığı için birçok kişi 
tarafından liberal demokratik anlayışa dahil edilir (Jenco, 2003: 355). Thoreau’nun sivil 
itaatsizlik savunusu mevcut demokratik hükümet formuna bir meydan okuma olarak 
nitelendirilebilir (Zashin, 1972: 61). 

  Thoreau’ nun demokrasi eleştirisi, bilinçli bireylerden oluşan daha özgürlükçü, daha, 
katılımcı, siyasal süreci durağanlıktan kurtarmaya yöneliktir. Demokrasinin kendisini ve 
döneminde uygulanış tarzını eleştirir de sorgular. Mutlak krallıktan sınırlı bir krallığa doğru, 
sınırlı bir krallıktan demokrasiye geçmeyi, bireye gerçek saygı doğrultusunda atılmış adımlar 
olarak nitelendirir. Ancak demokrasinin, bilinen haliyle, olası en iyi yönetim biçimi olduğu 
noktasında şüphelidir. Thoreau, “insanın haklarını tanımaya ve düzenlemeye doğru daha başka 
ileri adımlar atılamaz mı?” (Thoreau, 2001: 53) sorusunu sorarken arzu ettiği âdil bir demokratik 
yönetimin olabilirliğini tartışmaktır. 

Thoreau’ nun demokrasi eleştirileri iki noktada yoğunlaşmaktadır. Eleştirilerden ilki 
gerçek rızayı sağlama ve korumada hükümetin başarısızlığı, ikincisi de hükümetin temsil 
noktasındaki yetersizliğidir (Jenco, 2003: 357). Gerçek rızayı sağlama konusunda ilk eleştirisi 
demokrasinin oy vermeye yönelik anlayışıdır. Oy vermeyi bir tür oyun olarak tanımlayan 
Thoreau’ya göre, doğru, yanlış, ahlaki sorunlar bu oyunun parçasıdır. Ancak bu oyunda 
mutekabiliyet ve eşitlik durumu yoktur. Her oyunda var olan bahis demokrasi için geçerli değildir 
ve seçmen bahse yani seçim sürecine herhangi bir katkı sunmaz. Seçmen görevi ûsulen yerine 
getirirken seçimler aracılığıyla egemenin kim olacağına dair istek ve mesaj verir (Thoreau, 
2001:35). Demokrasinin sadece oy verme anlayışına dayanmaması gerektiğini dillendiren 
Thoreau yine de hükümetin meşruiyetini sağlamada seçimlerin önemli olduğunu ifade eder. 
Thoreau “benim bile boyun eğmeye hazır olduğum hükümetin adil olabilmesi için, yönetilenlerin 
oyunu ve onayını alması gerekir” (Thoreau, 2001: 53) der.  

Thoreau, demokrasinin sayısal bir üstünlüğe dayandırılmasını da eleştirir. Sayısal 
çoğunluğun mutlak egemen olduğu bir yönetim, hiçbir zaman adil olamayacaktır. Bu nedenle de 
doğrunun veya yanlışın ne olduğuna dair kararı çoğunluğun değil, her bir bireyin kendi 
vicdanının karar vermesi gerektiğini düşünür. Sadece çoğunluğun kararı önemli kabul edilirse, 
her bir birey neden vicdan sahibidir? sorusu yanıtsız kalacaktır. Thoreau kişinin önce insan, sonra 
uyruk/ vatandaş olması gerektiğini ve yasayı değil adalete saygıyı esas alması gerektiğini kabul 
eder. Bireyler doğru olan şeyi yapma sorumluluğundadır (Thoreau, 2001: 31). Dolayısıyla 
itaatsizlik eylemleri ile devlete sadakatın ne şekilde etkileneceği Thoreau’nun öncelikli meselesi 
değildir. Bunun yerine devletin ahlâki olmayan karar ve uygulamalarına karşı, bireylerin 
yapabilecekleri demokratik yöntemler üzerine yoğunlaşır (Zashin, 1972: 58).  

Thoreau’ nun hükümetin temsildeki yetersizliğine dair çözüm önerisi, bireylerin bilinç 
düzeyinin yükseltilmesidir. Mevcut düzende düzgün işlemeyen yapılar ve ilişkiler, ancak, hak 
arayanlar ve bu hususta eylemde bulunanlar tarafından değiştirilebilecektir (Thoreau, 2001:38). 
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Thoreau’ nun demokrasi eleştirilerindeki önemi de bu noktada daha önemli hale gelir. Hükümetin 
eylemlerine karşı bireylerin daha bilinçli, uyanık olması gerektiğini vurgulaması, daha 
demokrasinin yaygınlaşmadığı dönemde demokrasinin uygulanmasında karşılaşılabilecek 
sorunlara işaret etmesi ve demokrasiyi daha iyi gerçekleştirebilecek zihniyet dönüşümüne işaret 
etmesi önemlidir. Demokraside hükümet yönetilenlerin rızasına dayanır. Bu durumda kişilere 
düşen sorumluluk hükümetin ne yaptığından emin olması ve bundan da önemlisi devletin bireyin 
çıkarı olarak gördüğü şeyleri yapıp yapmadığını ayırt edebilmesinde gizlidir. Azınlığın haklarını 
savunan ve demokrasinin sadece sayısal üstünlüğe dayanan yönetim olmadığını kanıtlamaya 
çalışan Thoreau, çoğunluğun sayısal bakımdan fiziki bir güce sahip olduğu için meşru olacağı 
anlamına gelmeyeceğini vurgular. Thoreau için rıza, her bireyin sadece kendi vicdanından 
sorumlu tutulabileceği varsayması ve bu yönüyle de moral bir hüküm olduğu için önemlidir 
(Kirk, 2004:11). Thoreau’ nun sivil itaatsizlik ile şekillenen demokrasi anlayışında müzakereci 
bir politik yapıya işlerlik kazandırmak gibi bir amacı yoktur. Asıl amacı, doğal olmayan, ahlâksız 
politik sistemi gözler önüne sermektir (Jenco, 2003: 365).  

Uygulanan demokrasiyi eleştirirken, demokrasi ve diğer tüm yönetim sistemlerinin 
karşılaşabileceği sorunları göz önünde tutarak bu kavramları temelden sorgulamanın yolunu açar. 
Demokrasi, yönetim, yasa kavramlarının uygulanışına, bireyler tarafından algılanışına eleştirel 
yaklaşır. Sivil Đtaatsizlik eserinde bahsettiği “insanın hazır olduğunda yöneteceğini inandığı 
devlete” ulaşmaya giden yolu Walking adlı eserinde gösterir. Kişi ancak eleştirel düşünceye 
başladığı zaman gerçek bir demokrasiye, “özyönetim”e dayalı bir demokrasiyi 
uygulayabileceğini ifade eder (Mariotti, 2010:126). 

3.4. Bireyci Anarşizmden Minimal Devlete Doğru  

Thoreau şiddetsizlik ve itaatsizliğe ilişkin görüşleri ve devlet anlayışı nedeniyle bireyci 
anarşist felsefeye yakın bir isimdir. Sivil itaatsizliğe dair görüşlerini, prensipler/ ilkeler etrafında 
tartışması, iktidara eleştirel tutumu, bireyin eylemlerinde bilinçlilik savunusu onu radikal ve 
farklı bir yöne kaydırır (Randle, 1994: 43). Thoreau her ne kadar sivil itaatsiz bir eylemde 
bulunmuş ve devlete karşıt görüşler geliştirmiş olsa da, kendisini asla anarşist olarak 
tanımlamamıştır (Dixit, 1980:27).  

Anarşizmin temel ilkesinde, devlet, kilise, babaerkil yapı ya da ekonomik elitler gibi 
güçlü ve hiyerarşik otoriteye karşı çıkma vardır. Karşı çıkışın temelinde bu yetkilerin bireylerin 
birey olmasının önünde engel olduğu, bireyin kendini keşfetmesinde ve özgürleşmesinde 
engelleyici ve zarar verici olduğu düşüncesi kabul edilir. Ayrıca bu kurumların yetkilerinin ve 
otoritelerinin bireyin çıkarını yansıtmadığı, bireyin aleyhine otoritelerini genişleteceği varsayılır5. 
Thoreau’ yu anarşizme yakın biri olarak tanımlama onun devletin işleyişine yönelik eleştirel 
görüşleri ile yakından ilişkilidir. Sivil Đtaatsizlik çalışmasına başlarken kurduğu “en iyi hükümet 
hiç yönetmeyendir” mottosu anarşizmin ruhuna uygundur. Bu cümlesi ile Thoreau adeta 
anarşizme göz kırpar. Thoreau’ nun anarşist ve bir o kadar liberteryen görüşleri bu cümlelerin 
devamında sarf edilir:  

 

                                                           

5 Anarşizm ile ilgili daha geniş bilgi için bkn. WOODCOCK, George, Anarşizm Bir Düşünce Hareketinin Tarihi, (Çev. Alev Türker), Đstanbul, 
2001. 
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“ En iyi yönetim en az yönetendir, sloganına yürekten katılıyorum; bu prensip 
çabuk ve sistemli bir şekilde uygulamaya konulsa çok memnun olurdum. Hayata 
geçirildiğinde nihayet benim de inandığım şu noktaya gelinecektir: En iyi yönetim 
hiç yönetmeyendir; insanlar hazır olunca bu tür bir yönetime sahip olacaklardır” 
(Thoreau, 2001: 29-30). 

Anarşizme yaklaşan görüşlerine devam eden Thoreau’ ya göre, hükümetin kişilerin şahsı 
ve mülkiyeti üzerinde hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur. Hükümet bütün gücünün ve otoritesinin 
kaynağı olarak bireyi yüce ve bağımsız bir güç olarak belirlemelidir. Ancak Thoreau, hükümetin 
sınırlarını ortaya koyarken anarşizmin kabul edemeyeceği şekilde devlete -sınırlı da olsa- 
görevler verir. Örneğin hükümet, tüm insanlara adil davranmalı, bireye saygı duymalıdır. Komşu 
gibi davranmalıdır. Yani bu hükümet, komşuluk ve insanlık görevlerini yerine getirmek kaydı ile 
bireyle olan mesafesini korumalıdır. Ayrıca hükümet, bireylerin farklılıklarını kendi işleyişi ve 
düzeni için sorun görmemelidir. Thoreau hayalini kurduğu bu hükümetin, şu ana kadar kendi 
yaşadığı toplumda dahil olmak üzere var olmadığını ifade eder. Ancak böylesi bir anlayışı, 
devletin sınırlarını ve devletin ne olması gerektiğini göstermesi bakımından önemli bulur. 
Hayalini kurduğu hükümet, farklılıklara imkan veren devlettir. Eğer bu başarılırsa daha insancıl 
bir devlet mümkün olabilecektir (Thoreau, 2001: 53). Thoreau faydalı ve savunmaya değer 
bulduğu kavramlar çerçevesinde, devlet aktivitelerini destekler ve bu yönüyle de anarşizmden 
ayrılır. Thoreau devletsiz bir yapıdan ziyade, amacına uygun olmayan ve bireyi yoksayan devlete 
itibar etmez. Kölelik gibi kötülüğü teşvik eden uygulamalara ve kurallara sahip devleti reddeder.  

Thoreau’ nun anarşizmden uzaklaşarak minimalist bir teorisyene döndüren noktalardan 
bir diğeri, eserine hükümetsiz bir yapı arzusuyla başlayıp, hükümet mekanizmasına ihtiyaç 
duymasıdır. Hükümetin olması gerektiği ama sınırlı olması gerektiğini vurgularken kendi 
yaşamından ilerler. Kendi yaşantısında daha az politika olmasını isterken, sınırlı da olsa bir 
devlet mekanizmasının, bireylerin siyasete ve devlete ilişkin sorumluluklarında rahatlama 
sağlayacağını düşünür (Jenco, 2003: 362). 

Thoreau’ nun hükümete ilişkin görüşleri aslında çeşitli şekillerde kendi çağdaşları 
tarafından daha önce ifade edilmiştir. Örneğin, Thoreau’ nun hükümete ilişkin görüşleri 
Emerson’un 1844’te yayınladığı Politika adlı eseri ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 
Emerson’ un makalesinde hükümetin sınırları kişilerin ve mülkiyetin korunması çerçevesinde 
tartışılır. Thoreau gibi, Emerson da, kötülük olarak hükümet tarafından kullanılan güce odaklanır. 
Ayrıca Emerson, Thoreau’ nun “en iyi hükümet en az yönetendir” mottosunu kendi yazdığı 
makalesinde çok benzer bir şekilde ifade eder: “en az hükümet, daha iyi hükümettir” (Adams, 
1945: 642-3). Thoreau'nun hükümet hakkında etkileyici yönü ise hükümetin adaletsiz ve haksız 
uygulamalarına karşıtlığını sadece teorik düzeyde bırakmamış olması, eyleme yönelerek 
görüşlerini desteklemeye çalışmasıdır (Adams, 1945: 646). 

Thoreau’ nun görüşlerini değerlendirirken yaşadığı dönemi, felsefi yönelişi ve 
arkadaşlıklarına da bakmak gerekir. Ralp Emerson, William Lloyd Garrison ve Henry Thoreau 
dönemin önemli transandantalist (deneyüstücülük), anti abolitionist (kölecilik karşıtı), bireyci 
düşünürlerinden etkilenmiştir. Her üç düşünür, devletin politikalarına karşı dikkatlidir. Devlete 
temkinli oluşlarının temelinde, bireylerin vicdan özgürlüğüne dair güçlü inançları vardır. 
Örneğin, Emerson güçlü devletin bireyin vicdan özgürlüğünü olumsuz etkileyeceğini düşünür 
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(Woodcock, 1966:65). Thoreau’nun hükümete karşı olmasının nedenlerinden biri de ahlâki 
yozlaşmaya yol açmasıdır. Thoreau’ ya göre, hükümet günah işlediği zaman kendisini teşhir 
etmek üzere birini görevlendirecek kadar pişman, ama günah işlemekten bir an bile 
vazgeçmeyecek kadar da pişkindir. Đşlenen günah karşısında ilk yüz kızarmasını, “adam 
sendecilik” izler. Önceleri ahlâka aykırı olan şey, hayatın bir parçası haline gelir. Birey, düzen ve 
uygarlık adına kendi kötülüğe boyun eğecek ve onu destekleyecek noktaya getirilir (Thoreau, 
2001:37). 

Thoreau, hükümetlere karşı güvensizdir. Çünkü hükümetler insanlara kolaylıkla ve kendi 
çıkarları için kendi kendilerini aldatabileceğinin bir örneğini sunar. “Hükümet kendiliğinden 
birşey geliştirmedi” diyen Thoreau’nun, eğer hükümet engel olmazsa bireylerin daha çok şey ve 
daha iyi şeyler yapacağına dair inancı tamdır. Hükümet insanların birbirlerini rahat bırakmalarını 
sağlayabilecek bir araçtır ve yararlılığı yönetilenleri rahat bıraktığı ölçüde artar. Yani Thoreau 
devletin anarşistlerin aksine devletin tamamen kaldırılmasını istemez. Ancak daha iyi bir 
hükümet yapısının oluşturulması gerektiği ve bunun nasıl başarılabileceği üzerinde durur. Bu 
noktada bireylere sorumluluk verir: Eğer herkes nasıl bir hükümet arzu ettiğini söylerse, ideal bir 
hükümet oluşturmaya yönelik çaba gösterilmiş olur (Thoreau, 2001: 30-31). Thoreau’nun 
fikirlerinin özünde, kişinin düşünmeksizin kurallara uyması durumunda makinalaşmaya 
başlayacağına dair inanç vardır. Thoreau’ nun asıl korkusu, bu anlayışın bir ileri aşaması olarak 
hükümetlerin, bireylerin yerine konuşmaya başlayacağına dair düşüncesidir (Woodcock, 
1966:65). Bunun çözümü sadece bireylerin bilinçlerinin yükseltilmesi ile mümkün olacaktır. 
Thoreau, “neden hep Đsa çarmıha gerilip, Kopernik ve Luther aforoz edilir, Washington ve 
Franklin’e ayaklanmacı denilir” diyerek hükümetin kabul edemeyeceği tek şeyin otoritesinin 
bilinçli ve aktif biçimde reddedilmesi olduğunu göstermeye çalışır. Ölçüsüz cezaların olmasını bu 
korku ile ilişkilendirir ve kişinin devletten belli bir miktar para çalsa hemen salıverileceğini ifade 
eder (Thoreau, 2001: 38-9). Bireylerin ve özellikle devlet görevlilerinin bu konuda yapacakları 
her bir girişimin önemli olacağını vurgular. 

Devlet memurlarının görevlerini yapmayı reddetmesini bilinçlenme ve hükümeti 
sorgulatması açısından sembolik ve anlamlı bulur. Bireyler sorunların çözümünde her ne kadar 
hükümetten çare bekleseler de, hükümetler sadece sorunları daha kötü bir hale getireceğini iddia 
eder. Thoreau hükümetin işlevlerini ve varlığını sorgulatırken zekice ve bilinçle planlanmış 
eylemler peşindedir. Bu eylemler neticesinde şiddet içermeyen ve uzun bir dönemde 
gerçekleşebilecek “barışçıl devrim” in yolunu açmayı arzu eder (Rosenwald, 2000:170). Barışçıl 
devrim ise zihni dönüşüm ile mümkün olacaktır. 

4. SONUÇ 

Sivil itaatsizlik vatandaşların adil, eşit, hukuki ve ahlaki ilkelere uygun olmadığı 
varsayılan siyasi iktidarın eylem veya kararlarına karşı şiddet içermeden yapılan protestolardır. 
Sivil kültür ve katılımcı demokrasinin göstergesi olarak sivil itaatsizlik eylemleri sonuçları ile 
toplumun önemli bir kesimini etkiler. Sivil itaatsizlik, evrensel hukuk ve insan haklarından 
kaynaklanan hukuka ve haklara aykırı olduğu düşünülen, bu hakların kullanımını engelleyen 
yasa, karar veya politikaların değişimini amaçlaması; şiddet içermemesi; siyasi, iktisadi, vicdani, 
ahlaki bir temelden hareket etmesi; halkın bir kesiminin veya önemli bir kesiminin desteğini 
alması ile diğer protestolardan farklılaşır.  
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Sivil itaatsizlik demokraside yaşanan meşruiyet krizi, temsil krizi; kamusal itiraz 
alanlarının azalması, etkinliğinin yok olması, devletin ekonomik, siyasal, hukuki, toplumsal her 
alanda belirleyiciliğinin artması karşısında yeni muhalefet ve itiraz yolları arayışı ile yakından 
iliş kilidir. Sivil itaatsizlikle, kutsallık atfedilen devlet otoritesinin sadece gücü kullanma yöntemi 
değil meşruiyeti de sorgulanır. Sivil itaatsizliğin meşruiyeti ve ahlaklılığı ise şiddete karşı 
mücadelede şiddetin yokluğu, şiddeti dışlamasında yatar.  

Sivil itaatsizlik demokrasiyi derinleştirme/ işlerlik kazandırma amacında bir dialog süreci 
olarak değerlendirilebilirse politik süreçler daha sağlıklı iş leyebilir ve değerlendirilebilir. “Siyasal 
süreçte doğru ve yanlış var mıdır? sorunların çözümünde doğru yöntemler nasıl belirlenebilir? 
ortak iyiye nasıl ulaşılabilir ve kötü, gayri ahlâki ve erdemli olmayan yöntemlerden nasıl 
uzaklaşılabilir?” Sorularına sivil itaatsiz yöntemlerle daha müzakereci, daha demokratik, daha 
insan onuruna yaraşır, erdemli cevaplar üretilebilir.  

Özellikle sivil itaatsiz yöntemlerin şiddet içermemesinin temel kural olduğu akılda 
tutularak, bireysel ve toplumsal muhalefeti düşündürerek eyleme geçirme, toplumsal değişimi ve 
beklentileri dillendirme açısından, sadece eylemsel değil zihinsel bir dönüşümü de tetiklemesi 
bakımından birçok kısır ve yetersiz yönteme karşı güçlü, etkili, toplumsal sonuçlar üretecek 
önerileri ile en etkili alternatif yöntemlerden birisidir. Sivil itaatsizlik eylemleri şiddete 
başvurmadan güç ilişkilerini ve sosyal yapıları değiştirme arzusunu, tüm insanlığa ya da tüm 
hayata saygılı bir tutumu veya bir yaşam felsefesini ya da barışçıl toplumsal eylem teorisini ifade 
eder. Bu avantajları ile sivil itatsizlik eylemleri bireysel düzeyde bilinçli, sorgulayan, sorumlu, 
doğru olanı yaşama geçirme gibi ilkeleri kendisine misyon edinen kişileri amaçlarını 
gerçekleştirmede yardımcı olacaktır.  

Sivil itaatsizliğin temel felsefi kaynağı olan Thoreau şiddet içermeyen önerileri ile 
yöneten yönetilen ilişkisinde var olan güç ilişkilerini sorgulamanın yolunu açmıştır. Güç 
iliş kilerini sorgulayarak, sosyal ve ekonomik yapıları değiştirebileceği düşüncesini radikal bir 
şekilde sunar. Ayrıca arzu ettiği gerçek yönetimi dillendirirken ütopik bir yönetim versiyonun 
olabileceğini düşündürtmeyi ister. Sivil itaatsizlik çalışması ile verdiği mesaj, bireysel bir 
direnişin toplumu nasıl etkileyebileceği ve dönüştürebileceği; erdemli yaşamın tüm insanlığı 
etkileyebileceği ve kuşatabileceği, saygılı bir tutumun toplumun erdemli bir yaşam felsefesine 
dönüşebileceğidir. Erdemli ve sorgulayan yaşamın nasıl olacağının eylemsel teorisini kurmayı 
hedeflemiştir.  

Thoreau sivil itaatsizlik ve hükümete itaat etmeme durumları, kişilerin kendi vicdani 
yasalarını uygulama, ifade özgürlüğü, ahlâki bir duruşun zorunluluğu, fiziki/ maddi veya manevi 
mülkiyetinin korunması ve saygı duyulması gerekliliği, bireyin özerkliğinin kabul edilmesi, 
bireyin ‘kendi’si olması, ‘kendisi’ni fark etmesi, kendi entellektüel ve ahlaki gücünü harekete 
geçirmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yorumları ile kölecilik gibi insan onuruna yaraşmayan 
uygulamaları reddetmiştir. Ayrıca bireyin kararlarını dikkate almadan devlet tarafından açılan 
savaşa karşı olma, yani vicdani reddiyeyi de ifade etmiştir. Thoreau radikal, sorgulayıcı görüşleri 
kadar, mantıklı ve herkesin doğasında var olduğunu inandığı “iyi”, “erdem”i harekete geçirmeye 
çalışır. Gerek vergi ödemeyi reddetmesinde, gerekse de inzivaya çekildiği dönemde olduğu gibi 
sessiz duruşunun toplumun sesi olmasını arzu eder. Đnsanın kendi içindeki yolculuğunu önemser 
ve insan doğasının “doğa” ile uyumsuz olmadığı inancını taşır.  
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LĐDERLĐK-YÖNET ĐCĐL ĐK PARAD ĐGMASI ÇERÇEVESĐNDE BÜTÜNCÜL L ĐDERLĐK 
MODEL Đ: KAMU SEKTÖRÜNDE UYGULANMASININ B ĐREYSEL VE KURUMSAL 

FAYDALARI 

Murat GÖZÜBENL Đ∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışma, örgütlerde liderlik davranışlarını bir bütün olarak açıklayan Bütüncül Liderlik 
Model’inden ve kamu yöneticilerince uygulanmasının bireysel ve kurumsal faydalarından 
bahsetmektedir. Bütüncül Liderlik Modeli kısaca, etkili liderliğin hem etkileşimci hem de 
dönüşümcü liderlik davranışlarının birlikte kullanılmasına bağlı olduğunu ileri sürmektedir.  Son 
20 yılda liderlik ve yönetim alanında popülerliği gitgide artan Bütüncül Liderlik Modeli’yle ilgili 
yapılan çalışmalar da bu modelin geçerliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, bu modelde 
belirtildiği şekilde kamu yöneticilerinin aktif liderlik davranışlarını birlikte kullanmaları 
önerilmektedir. Kamu kurumlarında bu doğrultuda gerekli eğitim ve programların 
düzenlenmesinin hem bireysel hem de kurumsal etkililiğin artmasına kaktı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, etkili liderlik, kamu yöneticileri. 

FULL RANGE OF LEADERSHIP MODEL IN RESPECT TO LEADERSHIP-
MANAGEMENT PARAD ĐGM: THE INDIVIDIUAL AND ORGANIZATIONAL 

BENEFITS OF ITS APPLICATION IN PUBLIC SECTOR  

Abstract 

This study explains the Full Range of Leadership Model, which contains the essential qualities of 
leadership from previous studies.  The Full Range of Leadership Model suggests that leaders are 
especially effective when they use active leadership behaviors together, namely transformational 
and transactional behaviors. Studies that have designed to test this Model have established its 
validity. Therefore, in this study, it is suggested that public managers should use both 
transformational and transactional behaviors in order to increase both individual and 
organizational effectiveness. It is though that  implementing meaningful training programs on 
these leadership behaviors eventually increase the effectiveness of public organizations.  

Key Words: Transformational leadership, transactional leadership, leadership effectiveness, 
public managers.  

1. GĐRĐŞ  

Liderlik tüm örgütlerde olduğu gibi kamu kurumlarında da her zaman hayati öneme sahip 
olmuştur. Çünkü yöneticilerin sergileyecekleri liderlik tarzı personelin performans, iş üretkenliği, 
motivasyon, moral ve kuruma bağlılığı gibi liderlik çıktıları üzerinde etkili olan artıran bir 
faktördür (Tezcan, 2006: 84-85). Bunun yanında, 21. yüzyılda ekonomik, sosyal, siyasi ve 
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teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler ve toplumun ve çalışanların beklentilerindeki 
değişmeler, kamu kurumlarında liderliğin önemini daha da artırmış ve yöneticilerinin liderlik 
tarzlarını tekrar gözden geçirmelerine zorlamıştır (Gökçe, 2000: 5). Topluma daha kaliteli hizmet 
sunmak birinci amacı olan kamu kurumlarının çevrede meydana gelen değişim ve dönüşümlere 
daha iyi ayak uydurabilmeleri ve çalışanlarını daha iyi motive edebilmeleri her kademedeki 
yöneticilerin hem kendilerini hem de çalışanlarını geliştirmeye önem veren daha etkili ve uyumlu 
bir liderlik sergilemelerine bağlıdır (OECD, 2001).  

Kısaca, değişimin vazgeçilmez olduğu günümüzde kamu yöneticilerinin kurumun 
bürokratik işlemlerini yürütmelerinin yanında personelini motive etmeleri, etkilemeleri, 
güçlendirmeleri ve geliştirmeleri de gerekmektedir (Leslie ve Canwell, 2010; Joyce, 2010). Diğer 
bir ifadeyle, kamu yöneticilerinin salt yöneticilik rollerini yerine getirmek yerine yenilikçiliğe, 
değişime, vizyona ve motivasyona önem veren liderlik rollerine de sahip olmaları gerekmektedir. 
Kamu yöneticilerinin hem etkili yöneticilik hem de etkili liderlik davranışı sergilemeleri, yani 
birer etkili lider-yönetici olmaları bireysel ve kurumsal başarı için vazgeçilemez bir unsur 
olmaktadır (Barlı, 2008: 368).   

Örgütlerde hangi liderlik/yöneticilik davranışlarının çalışanlar üzerinde daha etkili olduğu 
konusu uzun yıllardan beri araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Araştırmacıların 
problemli alanlara odaklanmaları, uygulamacılara karar almalarında yardımcı olunması ve 
yöneticilerin belirli davranışlar uyguladıklarında ne gibi durumlarla karışılacaklarının anlaşılması 
için birçok liderlik teorisi geliştirilmiş tir (Hoy ve Miskel, 2008). Liderlik-yöneticilik, insan 
odaklı-iş odaklı, demokratik-otokratik gibi ayrımlarından sonra özellikle son 20 yılda, bu alanda 
en çok ilgiyi çeken paradigma dönüşümcü-etkileşimci liderlik olmuştur.  

Đlk liderlik teorileri genelde liderlerin belirli özelliklerini veya davranışlarını incelemiş; 
fakat liderlik davranışlarını geniş bir yelpazede bütüncül olarak tek bir model içerisinde 
incelemede yetersiz kalmışlardır (Bass ve Avolo, 1994). Bass’ın (1985) formüle ettiği 
dönüşümcü liderlik teorisinin bir üst modeli olan Bütüncül Liderlik Modeli (Bass ve Avolio 
(1994, 2004), daha önceki liderlik teorilerinde belirtilen hem liderlik hem de yöneticilik 
davranışlarını da kapsayan bir model sayılmaktadır (Judge ve Piccolo, 2004).   

Bütüncül Liderlik Modeli’nde iki temel liderlik tarzı üzerinde durulmuştur: Etkileşimci ve 
dönüşümcü liderlik. Etkileşimci liderlik, alanyazında yöneticilik vasıfları olarak geçen ve 
çalışanların performansları karşılığında ödül veya ceza aldığı liderlik tarzıdır. Dönüşümcü liderlik 
ise liderlik vasıfları olarak geçen ve değişime ayak uyduran, çalışanlara vizyon kazandıran, 
onların temel değer yargılarını, kişisel hedeflerini ve güdülerini değiştiren ve örgütün kültüründe 
değişimler yaparak çalışanlara şimdi yaptıklarından veya potansiyel olarak yapabileceklerini 
düşündüklerinden daha fazlasını yapabileceklerine inandıran liderlik tarzıdır (Bass ve Avolio, 
1994, 2004). Bütüncül Liderlik Modeli’nin arkasında yatan varsayım, etkili liderliğin hem 
dönüşümcü hem de etkileşimci liderliğin birlikte kullanmasına bağlı olduğudur (Bass ve Avolio, 
1994, 2004).  

Bu çalışmanın amacı Bütüncül Liderlik Modeli’nin kamu yöneticilerince  uygulanmasının 
getireceği bireysel ve kurumsal faydalarını anlatmaktır. Bütüncül Liderlik Modeli’nden 
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bahsetmeden önce, ilgili alanyazın aktarılacaktır. Çalışmanın sonunda da Bütüncül Liderlik 
Model’inin kamu yöneticilerince uygulanması ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulacaktır.   

2. GELENEKSEL L ĐDERL ĐK TEOR ĐLERĐNDE ETK ĐLĐ LĐDERLĐK  

 Liderlik, kısaca bir örgütün hedeflerine ulaşması amacıyla çalışanların yetenek, tutum ve 
davranışlarını etkileme ve yönlendirme süreci olarak tanımlamaktadır (Koçel, 2005: 583). 
Liderliğin bu önemli fonksiyonundan dolayı organizasyonlarda etkili liderlik davranışları 
üzerinde birçok araştırma yapılmış ve bu kapsamda birçok teori geliştirilmiş tir. Bu teoriler 
içerisinde etkili liderliği açıklayan ve Bütüncül Liderlik Model’inde bir şekilde ima edilen 
teorilerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.   

Liderlikle ilgili araştırmaların başlangıç noktası olan Özellikler Teorisi, 20. yüzyılın 
başlarında dünya tarihinde sosyal, politik ve askeri alanda önemli değişiklikler yapmış büyük 
liderlerin (Gandi, Abraham Lincoln, Napoleon, Hitler vb.) kişisel özelliklerine odaklanarak bu 
liderleri diğer insanlardan ayıran özellikleri açıklamaya çalışmıştır (Ergun, 1981: 24). Özellikler 
teorisiyle ilgili yapılan çalışmalarda; bu liderlerin en önemli özelliklerinin zekilik, sosyallik, 
sorumluluk duygusuna sahip olma, inisiyatif alabilme, yönetmeye isteklilik, kararlılık, kendine 
güvenme olduğu bulunmuştur (Jenkins, 1947, Stogdill, 1974, Howell, Bowen, Dorfman, Kerr ve 
Podsakoff, 1990; Kirkpatrick ve Locke, 1991). Bu teoriye getirilen eleştirilerden en önemlisi 
sadece belirli özelliklere sahip olmanın bir insanı etkili bir lider yapmaya yetmeyeceği, ayrıca 
belirli liderlik davranışlarının da araştırılmasının gerekliliği olmuştur (Northouse, 2007).  

Bu kapsamda 1950’lerde geliştirilen Davranış Teorileri, etkili liderlerin özelliklerinden 
ziyade davranışlarına ve takipçileri ile olan ilişkilerine odaklanmıştır (Koçel, 1984: 262). Bu 
alanda yapılan ilk ve en önemli araştırmalar Ohio ve Michigan Üniversitelerinde yapılmıştır. 
Stogdill ve Coons (1957) gibi araştırmacıların öncülüğünde Ohio Üniversitesinde gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda liderlerin astlarını etkilemek için harekete geçirme (initating structure) ve 
ilgilenme (consideration) olmak üzere temelde iki davranış sergiledikleri bulunmuştur (Dereli, 
1985: 232). Harekete geçirme, organize etme ve astların sorumluklarını tanımlama veya görev 
faaliyetlerini ayarlama gibi davranışları içerirken, ilgilenme ise çalışanlarla ilişkiler geliştirerek 
saygı ve güven uyandırma davranışları olarak tanımlanmıştır. Araştırmalarının sonucunda 
Stogdill ve Coons, bir liderin hem harekete geçirme hem de ilgilenme davranışlarını birlikte, 
fakat farklı seviyelerde uygulayabildiklerini ve en etkili liderlerin her iki davranışı eşit bir şekilde 
uygulayanlar olduğu sonucuna varmışlardır. Michigan Üniversitesinde ise Blake ve Mouton 
(1964) ile Likert (1967) öncülüğünde bir grup araştırmacı örgütlerde insan-odaklı (people-
oriented) ve üretim-odaklı (production-oriented) olmak üzere iki yaygın liderlik davranışı tespit 
etmişlerdir (Erçetin, 1998: 32). Đnsan-odaklı liderler; çalışanlara birer insan gibi yaklaşma, 
benliklerine önem verme ve ihtiyaçlarına özel ilgi gösterme gibi davranışlar sergilerken; üretim-
odaklı liderler, görevlerin teknik ve üretim boyutuyla ilgilenmektedirler. Bir seri araştırmadan 
sonra, etkili liderlerin her iki liderlik davranışlarını birlikte kullananlar olduğu bulunmuştur 
(Judge, Piccolo ve Illies, 2004). 

Özellikler ve davranış teorilerinin durumsal faktörleri yeterince göz önüne almadıkları ile 
ilgili yapılan eleştiriler üzerine 1970’lerde geliştirilen durumsal liderlik teorileri, etkili liderliğin 
daha çok ortama ve duruma bağlı olduğunu ileri sürmüştür (Erçetin, 1998: 32). Özellikle asker 
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yöneticilerin farklı ortamlardaki davranışlarını inceleyerek durumsallık teorisinin temellerini atan 
Fiedler (1971), liderlerin iki temel liderlik davranışı sergilediğini tespit etmiştir: iliş ki-odaklı 
(relation-oriented) ve görev-odaklı (task-oriented). Fiedler, ilişki-odaklı liderleri, çalışanlarla 
birebir ilişki kuran ve onların duygularına daha hassas yaklaşan, görev-odaklı liderleri ise, daha 
çok görevin yerine getirilmesine odaklanan liderler olarak tanımlamıştır. Araştırmalarının 
sonucunda Fiedler, her durumda etkili olacak tek bir liderlik tazı olmadığını; fakat belirli liderlik 
davranışlarının bazı ortam ve durumlarda daha etkili olduğunu ileri sürmüştür. Fiedler’e göre en 
uygun ortam, liderin astlarıyla iyi ilişkiler kurduğu, görevlerini açıkça tanımladığı ve ödül veya 
ceza vermek için yeterli otoriteye sahip oldukları ortamdır.  

Durumsallık teorisinin gelişmesine büyük katkı sağlayan Hersey ve Blanchard (1969) da 
liderlik için sadece bir yol olmadığını; bu nedenle, bir liderin çalışanların zaman içerisinde 
ihtiyaçları değiştiği müddetçe kendi görev veya ilişki odaklı davranışlarını değiştirmesi 
gerektiğini savunmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, Hersey ve Blanchard’a göre etkili liderlik, liderin 
tarzına ve çalışanın verilmiş bir görev için hazır olup olmadığına bağlıdır. Örneğin, çalışanın 
işinde yeni ve tecrübesi olmadığı durumlarda düşük derecede ilişki-odaklı ve yüksek seviyede 
görev-odaklı liderlik daha etkilidir.  

Durumsallık teorisine yol-amaç kuramı ile katkıda bulunan House ve Mitchell (1974) de, 
etkili liderliğin, astların önlerindeki engellerin kaldırılarak amaçlarına ulaşmalarına yol 
açılmasına bağlı olduğunu; bunun da iki temel faktöre dayandığını savunmuşlardır: a) astların 
kişisel özellikleri (bir yere bağlı olma ihtiyacı, kontrolü arzulama, öz-yeterlik vb.) ve b) astların 
görevlerinin gereklilikleri (görevin, resmi kurumsal yapının ve ana çalışma gruplarının dizayn 
edilmesi vb.). House ve Mitchell’e göre çalışanlar görevlerini yapabileceklerine ve çabalarının 
karşılığını göreceklerine inanırlarsa daha çok; görevleri açıkça belirtilmemiş ve 
yapılandırılmamış ise daha az motive olurlar.  

1970’li yıllarda önem kazanan bir diğer liderlik yaklaşımı da karizmatik liderlik 
teorileridir. Karizma kavramını yıllar önce kullanan Weber, (1947) takipçilerinin gözünde 
“olağanüstü, insanüstü ve istisna” olarak görülen karizmatik liderlerin, özellikle kriz 
zamanlarında ortaya çıkarak takipçilerini, ilgi uyandıran vizyonları doğrultusunda etkilediklerini 
belirtmiştir. Karizmatik liderliğin bir liderlik teorisi olarak gelişmesini sağlayan House (1977) 
ise, karizmatik liderlerin olağanüstü ve etkili olmalarını sağlayan temel özelliklerini (kendine 
güven duyma, başkalarını yönetmek için güçlü isteklilik ve kendi değerlerine güçlü bir şekilde 
bağlı olma) ve davranışlarını (rol model olma, astlarına güvenme, güçlendirme, vizyonuna 
inandırma) ortaya koymuştur.  

Karizmatik liderlik bazı yönlerden Bütüncül Liderlik Modeli içerisinde incelenecek olan 
Bass’ın (1985) dönüşümcü liderlik kavramına benzemektedir. Antonakis (2001), Bass’ın karizma 
kavramının kapsamını genişlettiğini; Yanmarino (1993) da Bass’ın karizmanın duygusal 
yanlarına ve kökenine odaklanarak House’un karizmatik liderlik teorisini geliştirdiğini 
söylemiştir (Yammarino, 1993). Bass’ın (1985) kendisi de dönüşümcü liderliğin karizmatik 
liderlikle oldukça benzer yönleri olduğunu, fakat sadece karizmanın dönüşümcü liderlik için 
yeterli bir unsur olmadığını, dönüşümcü liderlerin takipçilerinden beklenenin üzerinde 
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performans alabilmeleri için başka temel davranışları sergilemeleri gerektiğini söylemiştir: Bu 
kavramlar ileride daha kapsamlı olarak incelenecektir.  

Dönüşümcü liderlik teorisini incelemeden önce liderlik alanında en tartışmalı konulardan 
biri olan ve Bütüncü Liderlik Modeli’yle de ilişkisi liderlik ve yönetim ayrımına bakmak 
gerekmektedir. Bazı araştırmacılar, bu iki kavramın tam olarak birbirinden farklı olduğunu ve 
liderler ile yöneticilerin farklı bireyler olduğunu savunmuşlardır. Örneğin, Zaleznik (1977), 
motivasyonları, kişisel hikayeleri ve davranışları açısından liderler ile yöneticilerin birbirlerinden 
farklı olduklarını; yöneticilerin günlük görevlerin yerine getirilmesi için sistemin istikrarlı 
olmasına odaklanırken; vizyon sahibi, gelişmeye açık, iletişimi kuvvetli ve ilham verici olan 
liderlerin ise kaotik durumlarda ortaya çıkarak örgüt içerisinde enerji meydana getirdiklerini ileri 
sürmüştür. Benzer şekilde Tichy ve Devanna (1986: 28), yöneticilerin  var olan statükonun 
devamına odaklanırken, liderlerin kendilerini örgütte değişiklik yapmaya adadıklarını; Kotter 
(1990) ise liderlerin daha iyi bir gelecek için örgütte devamlı değişim ve hareket ararken 
yöneticilerin planlama ve bütçeleme gibi işlere öncelik vererek gelecekte istikrarın sağlanmasına 
odaklandıklarını belirtmiştir.  

Öte yandan, bazı araştırmacılar ise yönetim ve liderliğin tamamen farklı süreçler 
olmadığını ve etkili liderliğin iki unsurun etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu iddia 
etmişlerdir (Bass, 1990; Kotterman, 2006). Yukl (2006) sadece liderliğe dayanmanın gerçekçi 
olmayan değişimlere yol açabileceğini ve sadece yönetime dayanmanın da kurumda daha fazla 
bürokrasi yaratarak yenilikçilik ve risk almayı engelleyeceğini, Rost (1991) ise sadece otorite 
veya makam sahibi olmanın bir yöneticiyi iyi bir lider yapmayacağını belirtmiştir. Özetle, liderlik 
ve yönetim arasında sanıldığı kadar kesin bir ayrımın olmadığı ve bu ikilemin etkili liderliğin 
anlaşılmasına yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Dönüşümcü liderlik teorisi ve Bütüncül Liderlik 
Modeli bu ikilemin temel unsurlarına değinmektedir.  

3. BÜTÜNCÜL L ĐDERLĐK MODEL Đ  

Bütüncül Liderlik Teorisi, dönüşümcü liderlik teorisinin gelişmiş halidir.  Dönüşümcü 
liderlik kavramını ilk ortaya atan siyaset bilimcisi Burns, (1978) ülkelerde, toplumlarda ve 
gruplarda olağanüstü dönüşümler meydana getiren büyük siyasi ve sosyal liderlerin hayatlarını ve 
yaptıklarını incelemiştir. Liderlerin takipçilerini etkilemek için etkileşimci ve dönüşümcü liderlik 
olarak üzere iki tür davranış sergilediklerini ifade eden Burns, etkileşimci liderliği, liderin 
çalışanların performansını yükseltmek için kurumsal ödül ve cezaya dayandığı sosyal takas 
süreci;  dönüşümcü liderliği ise, etkileşimci liderliğin zıddı olarak takipçilerin yüksek ideallerini 
ve moral değerlerini etkileyerek motivasyonlarını yükseltme süreci olarak tanımlamıştır.  

Burns’un bu araştırmalarını ve benzer araştırmaları inceleyen Bass (1985) askeri, 
endüstriyel gibi çeşitli alanlarda çeşitli araştırmalar yaparak dönüşümcü liderlik teorisinin 
kapsamını geliştirmiştir. Etkileşimci liderliği, liderle takipçileri arasındaki takas süreci olarak 
tanımlayan Bass’a göre etkileşimci liderler temelde iki davranış sergilerler: 1) Etkileşimci 
liderliğin yapıcı yönünü oluşturan koşullu ödüllendirme davranışında lider, çalışanlardan 
beklentilerini açıklayıp performansları karşılığında kendilerini ödüllendirir veya cezalandırır. 2) 
Etkileşimci liderliğin düzeltici yününü temsil eden istisnalarla yönetim davranışında ise lider, 
çalışanların hatalarına ve standartlardan sapmalarına odaklanarak gerektiğinde anında müdahale 
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eder. Etkileşimci liderlerin alanyazında “yöneticiler” veya “görev-odaklı” liderler olarak 
tanımlanan liderlere benzediklerini belirten Bass (1985), bu liderlerin örgüt içerisinde değişim 
yapmaktan ziyade mevcut durumun devam etmesini arzuladıklarını; personelden olağanüstü 
performans yerine belirlenmiş hedeflere ulaşmalarını beklediklerini belirtmiştir. Bass’a göre 
başarılı bir etkileşimci liderin durağan ve tahmin edilebilir çevre şartlarında günlük görevlerin 
yerine getirilmesinde ve kurumsal hedeflere ulaşılmasında önemli olduğunu belirtmiştir.  

Bass (1985), sadece etkileşimci liderliğe dayanan bir yönetim tarzının, örgütlerde her 
zaman etkili olmayacağını; çünkü çevrede meydana gelen önemli değişimlerin çalışanlarda stres 
ve motivasyon eksikliği meydana getireceğini savunmuştur. Bass, sürekli değişimin olduğu ve 
belirsiz ortamlarda çalışanların düşünce, değer, tutum ve davranışlarını önemli derecede 
etkileyebilecek şekilde liderlikte bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulduğunu; ancak vizyon 
sahibi, kararlı ve kendine güvenen dönüşümcü liderlerin bu paradigma değişikli ğini 
gerçekleştirebileceklerini savunmuştur. Bass, kısaca dönüşümcü liderleri, takipçilerinin temel 
düşünce, değer ve ilgilerini dönüştürerek belirlenmiş amaçların önemi hakkındaki farkındalığı 
artıran, örgütün çıkarları için kendi şahsi çıkarlarında vazgeçmelerini sağlayan liderler olarak 
tanımlamıştır (Bass, 1985; 1990; 1998). 

Bass (1985) dönüşümcü liderlik teorisini askeri, endüstriyel, eğitim ve sağlık gibi birçok 
farklı özel ve kamu sektöründe araştırmıştır. Bass, ilk önceleri dönüşümcü liderliğin özel 
şirketlerde daha yaygın ve üst kademelerde daha sık bulunacağını varsaymasına rağmen, yapmış 
olduğu araştırmalar neticesinde dönüşümcü liderliğin tahmin ettiğinden çok daha fazla evrensel 
olduğunu, farklı örgütlerde ve her kademedeki yöneticilerce uygulandığını bulmuştur.  

Takip eden yıllarda Bass ve diğer araştırmacılarca 30’dan fazla ülkede kamu ve özel 
kuruluşlarında yapılan çalışmalar sonucunda, ağırlıklı olarak dönüşümcü liderlik davranışı 
sergileyen liderlerle birlikte çalışanların etkileşimci liderlik sergileyen liderlerle birlikte 
çalışanlara göre genelde daha fazla çaba harcama konusunda istekli oldukları, liderlerini daha 
etkin buldukları ve liderlerinden daha fazla memnun oldukları bulunmuştur. Bu araştırmalarda 
ayrıca, özellikle kamu kurumlarında etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme davranışının da 
çalışanlar üzerinde pozitif anlamda etkili olduğu bulunmuştur (Deluga, 1988; Hater ve Bass, 
1988; Yammarino ve Bass, 1990; Yammarino, Spangler ve Bass, 1993) 

3.1. Bütüncül Liderlik Model’inde Yer Alan Liderlik Tarzları ve Liderlik Sonuçları 

Dönüşümcü liderlik hakkında yapılan çalışmalar sonucunda Bass ve Avolio (1994) etkili 
liderlik davranışlarını bir bütün halinde daha iyi açıklayabilmek amacıyla Bütüncül Liderlik 
Model’ini geliştirmiştir. Bu Modelde hem liderlik tarz ve davranışları hem de liderlik sonuçları 
yer almaktadır.    

3.1.1. Liderlik tarzları 

Bütüncül Liderlik Modeli, dokuz davranışını kapsayan toplam üç temel liderlik tarzını 
içermektedir. (a) dönüşümcü, (b) etkileşimci ve (c) pasif/kaçınan liderlik.  
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3.1.1. 1. Dönüşümcü Liderlik 

Bütüncül Liderlik Model’inde yer alan ilk liderlik tarzı olan dönüşümcü liderlik, bir 
özellik ile dört davranış içermektedir: idealleştirilmiş  etki (özellik), idealleştirilmiş  etki 
(davranışsal), telkinle güdüleme, entelektüel uyarma ve bireysel destek. Đdealleştirilmiş  etki 
(özellik), dönüşümcü liderliğin karizmatik yönünü temsil etmektedir ve liderin çevresine güçlü 
olduğu ve kendine güven duyduğu izlenimini verdiğini tanımlamaktadır. Đdealleştirilmiş  etki 
(davranışsal) davranışında dönüşümcü lider, yüksek standartlarda etik ve moral değerlere bağlı 
olarak hareket ederek astlarına rol model olur. Telkinle güdüleme davranışında lider, takipçilerine 
yapmış oldukları işin ne kadar anlamlı olduğunu ve örgütün misyon, vizyon ve hedeflerinin 
önemini açık bir şekilde anlatarak motivasyonlarını artırır. Entelektüel uyarma davranışında lider, 
takipçilerin görevle ilgili eski varsayımlarını sorgulamalarını, problemlere farklı açılardan 
bakmalarını, önceki problemlere yeni çözümler bulmalarını sağlar. Bireysel destek davranışında 
lider, takipçilerin her birinin farklı ihtiyacı ve kabiliyeti olduğunu kabul ederek hareket eder 
(Bass ve Avolio, 1994, 2004).   

3.1.1.2. Etkileşimci Liderlik 

Modelde yer alan ikinci liderlik tarzı olan etkileşimci liderlik, örgütlerde yöneticilik 
davranışları olarak da geçen iki temel davranışı içerir: koşullu ödüllendirme ve istisnalarla 
yönetim (aktif). Etkileşimci liderliğin yapıcı yönünü oluşturan koşullu ödüllendirme davranışında 
lider, çalışanlardan beklentilerini açıklayıp bu beklentilerin karşılanması karşılığında 
ödüllendirme yapar. Öte yandan, etkileşimci liderliğin düzeltici yönünü oluşturan istisnalarla 
yönetim (aktif) davranışında lider, çalışanların performanslarını dikkatlice gözlemler ve yetersiz 
performans göstermeleri durumunda ivedi olarak harekete geçerek bu hataların düzeltilmesini 
sağlar (Bass ve Avolio, 1994, 2004). 

3.1.1.3. Pasif/Kaçınan Liderlik 

Modeldeki üçüncü liderlik tazı da liderin pasif olduğu ve sorumluluk almaktan kaçındığı 
pasif/kaçınan liderliktir. Bu liderlik tarzında iki davranış bulunmaktadır: istisnalarla yönetim 
(pasif) ve laissez-faire. Đstisnalarla yönetim (pasif) davranışında lider, çalışanların hata yapmasını 
pasif bir şekilde bekler ve sonradan düzeltmeye çalışır. Pasif/kaçınan liderliğin diğer davranışı 
olan laissez-faire davranışında ise lider, liderlik açısından hiçbir girişimde bulunmaz ve karar 
almaz (Bass ve Avolio, 1994, 2004). 

3.1.2. Liderlik sonuçları 

Modelde ayrıca, liderlik tarzları ve davranışları ile ilişkisi olduğu düşünülen üç liderlik 
sonucu yer almıştır: ekstra çaba, liderin etkililiği ve liderden memnuniyet. Ekstra çaba, liderin 
davranışı sonucunda astların, kendilerinden beklenenin üzerinde ekstra çaba sarf etmelerini; 
liderin etkililiği, liderin birimini etkili bir şekilde yönetmesini; liderden memnuniyet ise, 
çalışanların; liderlerinden memnun olmasını temsil etmektedir.  Eğer çalışanlar liderlerini etkili 
görür ve memnun olurlarsa daha fazla çaba sarf ederler; dolaysıyla kendilerinden beklenenin 
üzerinde performans gösterirler (Bass ve Avolio, 1994; 2004). 

Bütüncül Liderlik Model’inde yer alan liderlik tarzları ve davranışları ile liderlik sonuçları 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.   



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

467 

Tablo-1: Bütüncül Liderlik Model’inde Yer Alan Liderlik Tarzları ve Davranışları 

LĐDERLĐK 
TARZI  

LĐDERLĐK 
DAVRANI ŞI  

DAVRANI Ş KALIPLARI  

 
 
 
 
 
 
 

DÖNÜŞÜMCÜ 
LĐDERLĐK  

Đdealleştirilmiş  
Etki 

(Özellik) 

� Personelinin kendisiyle birlikte çalışmaktan gurur duymalarını sağlama.  
� Kurumun iyiliği için kendi çıkarlarını bir kenara bırakma.  
� Kendine güven duyma.      
� Almış olduğu kararların ahlaki ve etik sonuçlarını da göz önünde bulundurma. 

Đdealleştirilmiş  
Etki 

(Davranış) 

� En önem verdiği değerleri ve ilkeleri sık sık vurgulama.    
� Belirli bir gayeye yönelik olarak çalışmanın önemine vurgu yapma. 
�  Personelinde kendisine saygı uyandıracak şekilde hareket etme.  
� Ortak bir misyon duygusuna sahip olmanın önemini vurgulama. 

Telkinle 
Güdüleme 

� Gelecek hakkında iyimser konuşma. 
� Başarılması gerekenler hakkında personelinin motivasyonunu artırıcı 

konuşmalar yapma. 
� Gelecekle ilgili vizyonunu sık sık dile getirime.     
� Astlarına belirlenen hedefleri gerçekleştirileceklerine dair güvenini ifade etme. 

Entelektüel 
Uyarma 

� Personelinin görevle ilgili düşüncelerini olumlu yönde sorgulamalarını 
sağlama. 

� Problemleri farklı bakış açılarıyla çözmeye çalışma.   
� Personelinin problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlama. 
� Personeline görevlerini nasıl tamamlamaları gerektiği konusunda yeni yollar 

önerme. 

Bireysel Đlgilenme � Personelini yetiştirmeye zaman ayırma. 
� Her bir astının farklı bir kişili ği olduğunu düşünerek davranma.   
� Her bir astının farklı yeteneği, gereksinimi ve beklentisi olduğunu dikkate alma. 
� Personelinin güçlü yönlerini geliştirmelerine yardımcı olma. 

 
 

ETK ĐLEŞĐMCĐ 
LĐDERLĐK  

Koşullu 
Ödüllendirme 

� Personeline görevlerini ve kimin/neden sorumlu olduğunu açıkça belirtme.   
� Personeline göstermiş oldukları gayretlerin karşılığını verme.  
� Personeline beklentileri yerine getirdiklerinde memnuniyetini ifade etme. 
� Personeline göstermiş oldukları performans karşılığında ne elde edeceklerini açıkça 

belirtme. 

Đstisnalarla 
Yönetim (Aktif) 

� Personelinin hatalara ve standartlardan sapmalarına odaklanma. 
� Tüm dikkatini personelinin hatalarını ve başarısızlıklarını düzeltmeye verme.    
� Personelinin yapmış olduğu tüm hataların kaydını tutma. 
� Personelinin standartlara ulaşmalarını sağlamak için başarısızlıklarını 

düzeltmeye çalışma.   

 
 

PASĐF/KAÇINAN 
LĐDERLĐK  

Đstisnalarla 
Yönetim (Pasif) 

� Đşyerindeki sorunlar ciddi boyutlara ulaşıncaya kadar müdahale etmeme.   
� Harekete geçmeden önce işlerin kötüye gitmesini bekleme. 
� “ Đşler iyi gidiyorsa, karışmaya gerek yok”  inancına sıkı sıkıya bağlı olma. 
� Sorunlar sürekli hale gelmeden müdahale edilmemesi gerektiğine inanma. 

Laissez-faire � Önemli konular ortaya çıktığında bu konulara bulaşmaktan kaçınma. 
� Đhtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolmayı tercih etme.    
� Karar vermekten kaçınma. 
� Personelinin görevle ilgili sorularına zamanında cevap vermeme.   

 LĐDERLĐK 
SONUCU 

 

Ekstra Çaba � Personelin kendisinden beklenen perfromasın üzerinde çalışmasını sağlama. 
� Personelin başarma arzusunu kamçılama. 

Liderin Etkililiğ i � Görevle ilgili ihtiyaçları karşılama. 
� Birimini üst yönetime karşı en iyi şekilde temsil etme.  
� Kurumsal gereklilikleri yerine getirme. 
� Birimi en iyi şekilde yönetme. 

Liderden 
Memnuniyet 

� Personeli memnun edecek bir şekilde çalışma. 
� Personelin hoşuna giden yönetim metotlarını kullanma.   
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3.2. Bütüncül Liderlik Model’inde Yer Alan Liderlik Tarz ve Davranış larının Liderlik 
Sonuçları Üzerinde Etkililikleri 

Yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, Bass ve Avolio (1994;2004)  dönüşümcü, 
etkileşimci ve pasif/kaçınan liderlik davranışların hepsinin çalışanlar üzerinde etkisi olmasına 
rağmen, bu etkilerin derecesinin farklı olduğunu ileri sürmüşler ve bunu hiyerarşik olarak 
Bütüncül Liderlik Model’inde açıklamaya çalışmışlardır.  Modelde yer alan liderlik tarz ve 
davranışlarının etkililik oranları Şekil-1’de gösterilmiştir. 

Şekil-1. Bütüncül Liderlik Modeli 

 
Kaynak: Bass ve Avolio’nun (1994) “Dönüsümcü Liderlik Aracılığıyla Örgütsel Etkililiğin Geliştirilmesi 
(Improving Organizational Effectiveness Through Transfromational Leadership)” adlı çalışmasından uyarlanmıştır. 
(5 DL= Dönüşümcü liderliğin 5 faktörü, KÖ=Koşullu Ödüllendirme, ĐY-A=Đstisnalarla Yönetim (aktif), ĐY-
P=Đstisnalarla Yönetim (pasif), LF=Laissez-faire.)  

Modele göre liderlik sürecinin en alt basamağında, pasif/kaçınan liderlik davranışları olan 
laissez-faire ve istisnalarla yönetim  (pasif) en etkisiz ve olumsuz liderlik davranışları olarak 
belirlenmiştir çünkü bu liderlik tarzı liderlik sürecinin pasif ve reaktif yanını oluşturmaktadır. 
Çalışanlar, özellikle görevin gereklilikleri değiştiğinde liderlerinden kendilerini 
yönlendirmelerini ve yardım etmelerini beklerler; fakat bu tarz liderlik yapan liderler kendilerine 
ihtiyaç olunduğu zaman ortadan kaybolurlar ve takipçilerini kendi başlarına bırakırlar. Sonuç 
olarak, takipçiler doğru mu yanlış mı yaptıklarını bilmeden çalışırlar (Bass ve Avolio, 1994, 
2004).  
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Liderlik sürecinin ortasında yer alan olan ve vasat derecede etkili olan istisnalarla yönetim 
(aktif), bazı durumlarda etkili olabilir çünkü bu liderlik davranışını uygulayan liderler sadece işler 
yanlış gitmediği zamanlarda düzeltici eylemlerde bulunmaz, aynı zamanda aktif bir şekilde 
hataları ve yanlışları da gözlemler. Bu liderlik davranışı (a) çalışanların oldukça yetenekli, 
eğitimli ve tecrübeli, (b) liderin emri altında çok sayıda ast bulunması durumunda veya (c) liderin 
örgüt içerisinde durağanlık aradığı durumlarda gerekli olabilir. Yine de, istisnalarla yönetim 
(aktif) davranışı, günümüzün devamlı değişen şartlarında etkisiz olabilir çünkü çalışanların 
gelişmesini ve yaratıcılıklarını engelleyebilir. Bunun yanında, bu liderlik davranışı negatif 
geribildirim içerdiği için aşırı derecede kullanılması çalışanların memnuniyetsizliğini ve stresini 
artırabilir (Bass ve Avolio, 1994, 2004).  

Liderlik sürecinin en üst basamağında ise liderliğin aktif ve pozitif yönünü temsil eden 
dönüşümcü liderlikle ve etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme davranışı bulunmaktadır. 
Örgütün amaç ve hedeflerini açıkça belirten ve karşılığında koşullu ödüllendirmeyi yapan 
liderler, genelde çalışanlardan beklenen performansı elde ederler. Öte yandan, dönüşümcü 
liderlik davranışları sergileyen liderler çalışanlar üzerinde daha etkilidir çünkü liderine güvenen 
ve saygı duyan, liderinin konuşmaları ve telkinleriyle motivasyonu artan, farklı düşünmeye teşvik 
edilen ve temel ihtiyaçları liderleri tarafından giderilen bireyler daha fazla motive olurlar ve 
görevlerinde daha fazla çaba gösterirler (Bass veAvolio, 1994; 2004). 

Bütüncül Liderlik Modeli’nin temel varsayımı, bir liderin hem dönüşümcü hem de 
etkileşimci liderliği, özellikle koşullu ödüllendirmeyi birlikte kullanabileceği ve en etkili 
liderlerin dönüşümcü liderlik davranışlarının her birini (idealleştirilmiş  etki [özellik], 
idealleştirilmiş  etki [davranışsal], telkinle güdüleme, entelektüel uyarma ve bireysel destek) ve 
etkileşimci koşullu ödüllendirme davranışını birlikte kullanan liderler olduğudur. Bu durumda, 
dönüşümcü liderlik, çalışanların çaba ve performanslarının yükseltilmesinde temel olan koşullu 
ödüllendirme davranışına tamamlayıcı bir etki yapar ki bu “artırma etkisi (augmentation affect)” 
olarak adlandırılmıştır (Bass ve Avolio, 1994; 2004). Koşullu ödüllendirme davranışı takipçilere 
yön verir, takipçilerle lider arasında güven oluşmasını ve tutarlık sağlar çünkü bu liderler 
beklentileri açıklığa kavuşturur ve karşılığında ödüllendirme yaparlar. Bu da dönüşümcü 
liderlerin çalışanlardan gerekli seviyede performans alabilmeleri için bir temel sayılır (Bass ve 
Avolio, 1994, 2004; Howell ve Avolio, 1993). Dönüşümcü liderler, yüksek standartlarda etik ve 
moral davranışlarda bulunarak, takipçilerini motive ederek, daha yaratıcı olmaları için entelektüel 
olarak uyararak ve her birinin ihtiyaç ve endişelerini giderek etkileşimci koşullu liderlik 
davranışının ötesinde motivasyonlarını yükseltirler (Bass ve Avolio, 1994; 2004). Dönüşümcü ve 
etkileşimci liderliğin artırıcı etkisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil-2: Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderliğ in Artırıcı Etkisi 

Dönüşümcü Liderlik 
 
                      
  +     +        +     
           
             

Etkileşimci Liderlik 

             
              

     + 

 

 

 

Kaynak: Bass ve Avolio (2008)’nun “MLQ User Manuel” adlı çalışmasından uyarlanmıştır.  

Kısaca, Bütüncül Liderlik Model’inde yer alan liderlik davranışlarının önceliği merdiven 
basamakları gibi aşağıdan yukarı doğru çıktıkça artar ve etkili liderlik her bir davranışın ne kadar 
uygulandığına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, etkili liderlik için en uygun motif, minimum seviyede 
laissez-faire ve istisnalarla yönetim (pasif), biraz fazla istisnalarla yönetim (aktif), oldukça fazla 
miktarda koşullu ödüllendirme ve dönüşümcü liderlik davranışlarının uygulanmasıdır (Bass 
veAvolio, 1994; 2004). 

Yaklaşık 20 yıldan beri Bütüncül Liderlik Modeli’nin geçerliliğini test etmek ve liderlik 
tarzlarının çalışanların performansları, motivasyonları, memnuniyetleri, kuruma bağlılıkları gibi 
birçok liderlik sonucu (bağımlı değişken) üzerindeki etkilerini görmek amacıyla farklı ülkelerde, 
farklı kurumlarda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan özellikle kamu kurumlarında 
yapılan araştırmaları da inceleyen bazı geniş kapsamlı olanlarının sonuçları şu şekilde 
özetlenmiştir. 

Farklı ortamlarda gerçekleştirilen 75 çalışmayı inceleyen Lowe, Kroeck ve 
Sivasubramaniam (1996), örgütün tipine ve liderin seviyesine bakılmaksızın genel olarak 
dönüşümcü liderliğin etkileşimci liderliğe göre daha etkili olduğunu, en etkili dönüşümcü liderlik 
unsurunun da idealleştirilmiş  etki (karizma) olduğunu ve koşullu ödüllendirmenin özellikle kamu 
kurumlarında daha etkili olduğu bulmuşlardır. Lowe ve diğerlerine göre bunun sebebi, koşullu 
ödüllendirmenin dönüşümcü liderliğin başarılı bir şekilde uygulanması için bir temel olması ve 
özellikle sistematik ve politik ödüllerin kamu kurumlarında çok önemli olması ve sistemin 
getirdiği kısıtlılıklara rağmen bu ödülleri uygun bir şekilde çalışanlara sunulmasının getireceği 
potansiyel faydalardır.    

Yine farklı örgütlerde yapılan 87 çalışmayı inceleyen Judge ve Piccolo (2004), modelde 
belirtilen hiyerarşik motiflere uygun olarak dönüşümcü liderliğin çalışanlar üzerinde en etkili ve 
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olumlu etki yaptığını, hemen arkasından koşullu ödüllendirmenin geldiğini, aktif istisnalarla 
yönetimin orta derecede etkili olduğunu, pasif/kaçınan liderlik davranışları olan istisnalarla 
yönetim  (pasif) ve laissez-faire’in ise olumsuz bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışmada 
ayrıca koşullu ödüllendirmenin ticari kuruluşlara göre kamu sektöründe daha geçerli ve etkili 
olduğu bulgusuna ulaşan Judge ve Piccolo, bunun nedeni olarak ticari kuruluşlarda çalışan 
liderlerin çalışanların performansları karşılığında daha somut ödüller verebileceklerini; öte 
yandan, kamu sektöründe çalışan liderlerin elinde çalışanları ödüllendirmek için yetki veya 
kaynak bulunmaması durumunda çalışanlarla pazarlık yapamayacaklarını dolayısıyla 
zorlanacaklarını ileri sürmüşlerdir.  

ABD federal devlet kurumlarında ve diğer bazı ülkelerin kamu kurumlarında  geniş bir 
çalışma yaparak 100,657 kamu personeline anket uygulayan Trottier, Wan Mart ve Wang (2008), 
kamu kurumlarında hem dönüşümcü hem de etkileşimci liderlik davranışlarının uygulandığını; 
fakat etkileşimci liderliğin daha yaygın olduğunu bulmuşlardır. Çalışmada ayrıca, etkileşimci ve 
dönüşümcü liderlik davranışlarının, liderin etkililiğinin (% 70.9) ve liderden memnuniyetin (% 
72.1) büyük bir kısmını açıkladığını bulmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, federal çalışanlar, 
liderlerinden hem dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışlarını birlikte uyguladıklarında 
liderlerini etkili bulmuşlar ve daha çok memnuniyet göstermişlerdir. Hiyerarşik olarak ise en 
etkili liderlik davranışları yukarıdan aşağıya doğru karizma (idealleştirilmiş  etki-özellik), bireysel 
ilgilenme, telkinle güdüleme ve koşullu ödüllendirme olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın 
sonucunda Trottier ve diğerleri, Bütüncül Liderlik Model’inin devlet kurumlarında geçerli 
olduğunu belirtmişlerdir.  

Bütüncül Liderlik Modeli’inde yer alan liderlik davranışlarının özellikle çalışanların 
performansları üzerindeki etkisini araştıran 113 farklı çalışmayı inceleyen Wang, Oh, Courtright 
ve Colbert (2011), kamu ve özel sektör fark etmeden dönüşümcü liderliğin bireysel performans 
üzerinde oldukça etkili olduğunu, etkileşimci liderliğin koşullu ödüllendirme davranışı ile birlikte 
uygulandığında ise bu etkinin daha da artığını bulmuşlardır.  

3.3. Bütüncül Liderlik Modeli’nin Ölçülmesi: Çokfaktörlü Liderlik Anketi (ÇLA) 

Bütüncül Liderlik Modeli, güvenilirliği ve geçerliliği birçok araştırmacı (Antonakis vd., 
2003; Antonakis ve House, 2002; Avolio, Bass, ve Jung, 1999;Avolio ve Gibbons, 1988; Den 
Hartog, Van Muijen, ve Koopman, 1997) tarafından rapor edilen Çokfaktörlü Liderlik Anketi 
(ÇLA) ile ölçülmektedir. Çokfaktörlü Liderlik Anketi, Bass ve Avolio tarafından oluşturulmuş ve 
birkaç defa gözden geçirilip yeniden düzenlenmiştir. En çok kullanılan versiyonu ÇLA (5x-Kısa) 
versiyonudur (Bass ve Avolio, 2004).  

ÇLA iki formdan oluşmaktadır: (a) liderin kendisi tarafında doldurulan ÇLA (5x-Kısa) 
Lider Formu ve (b) liderin astları veya çalışma arkadaşları tarafından doldurulan ÇLA (5x-Kısa) 
Değerlendirici formu. ÇLA (5x-Kısa) Formu 45 sorudan oluşmaktadır ve 36 soru toplamda 
dokuz liderlik faktörünü (davranışını) ölçmektedir. Bu dokuz liderlik faktörünün her biri de dört 
soruyla ölçülmekte ve bağımsız değişkenler olarak üç liderlik tarzının altında yer almaktadır. (a) 
dönüşümcü, (b) etkileşimci ve (c) pasif/kaçınan liderlik. Dönüşümcü liderlik beş faktörden 
oluşmaktadır: (a) idealleştirilmiş  etki (özellik), (b)  idealleştirilmiş  etki (davranışsal), (c) telkinle 
güdüleme, (d) entelektüel uyarma ve (e) bireysel ilgilenme. Etkileşimci liderlik iki faktörden 
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oluşmaktadır: (a) koşullu ödüllendirme ve (b) istisnalarla yönetim (aktif). Pasif/kaçınan liderlik 
ise iki faktörden oluşmaktadır: (a) istisnalarla yönetim (pasif) ve (b) laissez-faire. ÇLA (5x-Kısa) 
Formu, bu dokuz liderlik faktörünün yanında bağımlı değişkenlere olarak fonksiyon gören üç 
liderlik sonuç faktörü bulunmaktadır: (a) ekstra çaba, (b) liderin etkililiği ve (c) liderden 
memnuniyet. Bu formda, bu faktörlerden ekstra çaba üç soruyla, liderin etkililiği dört soruyla, 
liderden memnuniyet ise 2 soruyla ölçülmektedir (Bass ve Avolio, 2004).  

 ÇLA (5x-Kısa) Formunda katılımcılar, kendilerinin veya yöneticilerinin davranışları ile 
liderlik sonuçlarını 5-puanlı Likert ölçeğine göre aşağıdan yukarıya gelecek şekilde doldururlar. 
(0)= hiçbir zaman, (1)=nadiren, (2) bazen (3)=sıklıkla (4)=oldukça sık. Bu puanlar daha sonra 
dokuzu liderlik davranışları, üçü de liderlik sonuçları olmak üzere toplam 12 ayrı ölçeğe 
dönüştürülür. Her bir faktörün ölçek puanı, o faktörü oluşturan soruların skorlarının aritmetik 
ortalaması alınarak hesaplanır. Liderlik faktörünün skoru o liderlik tarzının veya davranışının 
hangi oranda kullanıldığını gösterir (Bass ve Avolio, 2004). Bass ve Avolio (2004), çeşitli kamu 
ve özel sektörlerde çalışan 27,285 bireye uygulanan ÇLA sonuçlarına dayanarak ortalama 
normatif örneklem skorları oluşturmuşlardır. Bu skorlar alttaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo-2: Çokfaktörlü Liderlik Anketi (ÇLA) Normatif Örneklem Ortalama Skorları 

Faktör Ölçeği Toplam 
Ortalama Skor 

Kendini 
Değerlendirme 

Ortalama Skoru 

Ast Değerlendirici  

Ortalama Skoru 

Đdealleştirilmiş  Etki  

(Özellik) 

2.94 2.95 2.93 

Đdealleştirilmiş  Etki  

(Davranış) 

2.74 2.99 2.73 

Telkinle Güdüleme 2.94 3.04 2.97 

Entelektüel Uyarma 2.78 2.96 2.76 

Bireysel Đlgilenme 2.85 3.16 2.78 

Koşullu Ödüllendirme  2.87 2.99 2.84 

Đstisnalarla Yönetim (Aktif)  1.67 1.58 1.67 

Đstisnalarla Yönetim (Pasif) 1.03 1.07 1.02 

Laissez-faire .65 .61 .66 

Ekstra Çaba 2.74 2.79 2.78 

Liderin Etkililiğ i 3.07 3.14 3.09 

Liderden Memnuniyet 3.08 3.09 3.09 

Kaynak: Çok Faktörlü Liderlik Uygulama Kitapçığı (MLQ Manual), Bass and Avolio (2004)  
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Bütüncül Liderlik Modeli’ne göre etkili liderlik için ÇLA’dan elde edilecek dönüşümcü 
liderlik ve koşulu ödüllendirme skorlarının normatif örneklemden yüksek, diğerlerinin az olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla yapılan bir anket sonucunda bireyin dönüşümcü liderlik ve koşulu 
ödüllendirme skoru bu rakamdan yüksekse kendi başına etkili olduğu kabul edilmektedir (Bass 
ve Avolio, 2008).  

4.BÜTÜNCÜL L ĐDERLĐK MODEL ĐNĐN TÜRK KAMU YÖNET ĐCĐLERĐNCE 
UYGULANMASI    

 Bütüncül Liderlik Modelinin Türk kamu yöneticilerince uygulanması ve potansiyel 
faydalarından bahsetmeden önce Türk kamu yöneticilerinin geleneksel özelliklerinden 
bahsedilmesinde yarar vardır. 

4.1. Türk Kamu Yöneticilerinin Özellikleri  

Türk kamu yöneticisi, genel olarak ülkemizde kamu hizmetlerinin planlama, 
koordinasyon ve yürütülmesinden ve emri altında bulunan personelin sevkinden ve faaliyetlerinin 
kontrolünden sorumlu olan kamu görevlisi olarak tanımlanabilir (Peker, 1995: 33; Tortop, 1992: 
265). Bu tarif kapsamında kamu yöneticilerinin kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasındaki 
önemi dikkat çekmektedir. Çoker (1995: 220), kamu yöneticilerinin bir yandan kurum 
personelini uyum içerisinde belirlenen hedeflere yönelik olarak verimli bir şekilde çalışmalarını 
sağlarken bir yandan da kamu hizmetinin sunulacağı insanların istek ve ortak gereksinimlerini 
bilmesini ve bunların hepsini bağdaştırmasının kamu kurumlarının vatandaşa daha etkin hizmet 
vermesini sağlayacağını dile getirmiştir.  

Türkiye’de kamu yöneticilerinin özellikleri ve liderlik davranışları ile olarak yapılan 
çalışma sayısı kısıtlıdır. Var olan çalışmalar da ampirik çalışmalardan çok yazarların bireysel 
gözlemlerini ve deneyimlerini yansıtmaktadır. Türkiye’de bir süre çeşitli kamu kurumlarında 
danışman ve uzman olarak çalışmış olan Amerikalı araştırmacı Podol’a (1963) göre Türk kamu 
yöneticileri, genelde inisiyatif almayan, bilgi alış verişi zayıf olan ve statükocu tipte liderlerdir 
(Akt: Ergun, 1981: 26). Mıhçıoğlu (1968: 39), kamuda üst düzey yöneticilerinin girişim 
kapasitelerinin yeterli olmadığını, otoriter bir kişiliğe sahip olduklarını, karar verme yetkisinin 
kendilerinde topladıklarını, aşırı merkeziyetçi olduklarını, gereksiz yere ayrıntılarla uğraştıklarını, 
gerçek görevlerine yeterince zaman ayıramadıklarını, yasaların özünden çok sözüne bağlı 
olduklarını ve zamanı verimli kullanamadıklarını belirtmiştir.  

Saran (2004: 254), Türk Kamu Yönetim Sisteminin merkezi planlama, otorite ve disiplin, 
komuta birliği, biçimsel kurallara bağlılık gibi katı hiyerarşik önceliklere dayalı bürokratik 
yapısının kamu kurumlarında yeniliklerin ortaya çıkmasını engellemesinin yanında yöneticilerin 
de katılımcı ve demokratik liderlik davranışları sergilemelerine imkân vermediğini belirtmiştir. 
Saran’a göre, kamu yönetiminde çalışan üst düzey yöneticilerin liderlik davranışlarında 
ülkemizde son yıllarda siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmelere 
paralel olarak objektifleşme, bireyselleşme ve demokratikleşme yönünde kısmen gelişme 
olmasına rağmen yeterli olmadığını ve Türkiye’de kamu yönetiminin geleneksel değerlere dayalı 
kültür dokusunun 2000’li yıllarda bile ana özellikleri itibariyle korunduğunu söylemiştir (Saran, 
2004: 254).  Saran’a göre Türk kamu yöneticileri, hala yüksek düzeyde otoriter eğilimleri taşıyan, 
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karar ve imza yetkisini kendilerinde toplayan, emri altında çalışanların sayısını arttırarak güçlü 
görünmek isteyen, ayrıca, yasalara, yönergelere, yazılı kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak işlerin 
yürütülmesinde yazılı prosedürleri ön plana çıkaran ve böylelikle riskten kaçınan yapıda 
liderlerdir (Saran, 2004: 264). 

Her ne kadar sayıca yeterli olmasa da Türk kamu yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve 
davranışlarını tespit etmeye yönelik olarak bazı araştırmalar bulunmaktadır. Ergun (1981) 
tarafından yapılan araştırmada; Türk kamu yöneticilerinin genelde merkeziyetçi eğilimde 
oldukları, astlarına yetki devretmekte kıskanç davrandıkları, bilgi alış verişine açık kişiler 
olmalarına rağmen örgüt üyelerinin amaçları ve gereksinmeleri ile örgütün amaç ve 
gereksinimleri arasında uyumu sağlamakta başarılı olamadıkları bulunmuştur. Özen (1996), 
Türkiye’deki üst düzey bürokratların temel değerlerini tespit etmek amacıyla yaptığı 
çalışmasında; üst düzey yöneticilerin, çalışanlardan ayrı makam arabalarının, özel park yerlerinin, 
dinlenme tesislerinin, yemekhanelerinin olduğunu ve iş toplantıları dışında personelle birlikte bir 
araya gelmekten kaçındıklarını bulmuştur. Ortadoğu Amme Đdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi 
Uzmanlık Programına (KYUP) katılan orta kademe kamu yöneticileri üzerinde yaptığı 
araştırmada Öktem (1991), Türk kamu yöneticilerinin kısmen X (bireylerin pasif oldukları ve 
örgütsel gereksinimlere direndikleri varsayımına dayanan ve bireylerin bu gereksinmelere 
uymaları için yönlendirilmeleri ve güdülenmeleri gerektiğini ileri süre liderlik) kısmen de Y 
(insanların karar vermeye ve gelişmeye açık olduğunu ileri süren liderlik) tipi liderlik davranışları 
sergilediklerini bulmuştur. Şahin (2005: 193) tarafından yapılan araştırmada ise; Türk kamu 
yöneticilerinin Türk kültürü ile ilişkili olarak katılımcı bir yönetim sergilemedikleri, 
merkeziyetçi, otoriter ve bilimsellikten uzak oldukları, hizmet sunumunda eş- dost ilişkisini ön 
plana çıkardıkları, değiş ikliklere direndikleri, kendilerini geliştirmekten uzak oldukları, yetki 
devrine sıcak bakmadıkları, astlarına sorumluluk vermedikleri, statü sembollerine önem 
verdikleri ve astlarıyla etkili bir iletişime geçmedikleri bulunmuştur. 

4.2.Bütüncül Liderlik Modeli’nin Kamu Yöneticilerince Uygulanması: Bireysel/Kurumsal 
Faydaları 

Türkiye’de Bütüncül Liderlik Modeli ile ilgili olarak kamu kurumlarında spesifik bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Fakat kamu kurumlarında dönüşümcü liderlikle ilgili olarak az da 
olsa bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Türk Emniyet Teşkilatı’nda yapılan çalışmalar karışık 
sonuçlar vermiştir. Özmen (2009), Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan 1925 personel 
üzerinde yaptığı araştırmada, polis amirlerinin en çok etkileşimci liderlik davranışları 
uyguladıklarını bulurken Yücel (2008), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 215 
personele yaptıkları araştırmada polis amirlerinin orta seviyede dönüşümcü ve etkileşimci liderlik 
davranışları uyguladıklarını, fakat dönüşümcü liderlik davranışlarını etkileşimci liderlik 
davranışlarına göre biraz daha fazla uyguladıklarını bulmuştur. Günbeyi (2008) ise Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde istihbarat şubelerde görev yapan 500 personel üzerinde yaptığı araştırmada, 
polis amirlerinin daha çok pasif liderlik davranışlarını uyguladıklarını bulmuştur. Uluköy, Kılıç 
ve Bozkaya (2014), Balıkesir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren hiyerarşik yapısı yüksek olan 
bir kamu kurumunda farklı statüde görev yapan 122 çalışan üzerinde yaptıkları araştırmada,  
etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin orta düzeyde uygulandığını, fakat dönüşümcü liderliğin 
etkileşimci liderlikten biraz daha fazla uygulandığını bulmuşlardır. Đlköğretim müdürlerinin 
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dönüşümcü liderlik özellik davranışlarını araştıran Altun (2003), okul müdürlerinin dönüşümcü 
liderlik öğelerini önemli bulduklarını, fakat verdikleri önem kadar pratikte uygulamadıklarını 
bulmuştur.  

Türk kamu yöneticilerinin genel özellikleri de dikkat alındığında ülkemizde kamu 
yöneticilerinin genelde yöneticilik vasıflarına sahip oldukları ve günümüzde gerekli olan 
dönüşümcü liderlik davranışlarını yeterince sergilemedikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalar 
ışığında Bütüncül Liderlik Model’inde belirtildiği şekilde liderlik davranışlarının kamu 
yöneticilerince uygulanmasının birçok faydası olacağı düşünülmektedir. 

Bütüncül Liderlik Modeli’ndeki en etkisiz ve negatif etkileri olan liderlik tarzı 
pasif/kaçınan liderliktir ki bu durum aynı zamanda araştırmalarda da rapor edilmiştir (Bass ve 
Avolio, 1990; Dumdum vd., 2002; Goodwin vd., 2001; Judge ve Piccolo, 2004; Lowe vd., 1996; 
Waldman vd., 1990). Tüm örgütlerde olduğu gibi kamu kurumlarında da kritik kararlar alamama, 
ihtiyaç olduğu zamanlarda ortadan kaybolma, odasından çıkmama, astlarıyla ilgilenmeme gibi 
pasif liderlik davranışlarının kamu personeli üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle, 
değişim ve belirsizliğin olduğu zamanlarda, pasif liderlik davranışlarının olumsuz etkilerinin 
olması gayet rasyoneldir çünkü pasif liderler problemler ciddi olana kadar bekler ve kendilerine 
ihtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolurlar. Hâlbuki bu zamanlarda çalışanlar, yöneticilerinden 
daha aktif olmaları ve kendilerini yönlendirmelerini beklerler. Dolayısıyla, kamu yöneticileri, bu 
yöneticilik davranışlarını mümkün olduğunca hiç kullanmamalıdırlar. 

Bütüncül Liderlik Modeli’nde orta dereceli etkili olarak geçen istisnalarla yönetimin 
(aktif)  araştırmalarda da liderlik sonuçlarını orta derecede etkilediği bulunmuştur (Dumdum vd., 
2002; Goodwin vd., 2001; Judge ve Piccolo, 2004; Lowe vd., 1996; Waldman vd., 1990). Bass 
ve Avolio (2004), etkileşimci liderliğin düzeltici şekli olan istisnalarla yönetimin (aktif) özellikle 
hassas görevlerin yerine getirilmesinde ve yapılacak bir hatanın telafisini imkânsız sonuçlar 
doğuracağı durumlarda önemli olduğunu söylemişlerdir. Özellikle emniyet, jandarma gibi kamu 
kurumlarında hataları takip etmek ve hemen düzeltmek özellikle hassas görevlerin yerine 
getirilmesinde çok önemli olmaktadır. Fakat yine de, bu tarz davranışların çok aşırı kullanılması, 
yani çalışanların devamlı takip edilmesi, tehdit etmeleri ve cezalandırmaları çalışanlar üzerinde 
stres ve moral bozukluğu gibi ters etkileri olabilir ve çalışanların gelişimini engelleyebilir (Bass, 
1985). Dolayısıyla, kamu yöneticileri, bu yöneticilik davranışlarını mümkün olduğunca az ve 
ancak gerekli olan durumlarda kullanmalıdırlar. 

Modelde aktif ve etkili liderliğin başlangıcı sayılan etkileşimci liderliğin koşullu 
ödüllendirme davranışının çalışanlar üzerinde etkili olduğu ve performanslarını yükselttiği 
araştırmalarda bulunmuştur (Dumdum vd., 2002; Goodwin vd., 2001; Judge ve Piccolo, 2004; 
Lowe vd., 1996; Waldman vd., 1990).. Kamu kurumlarında etkileşimci liderlik (yöneticilik) 
davranışlarının uygulanması günlük işlerin yerine getirilmesi ve kurumsal hedeflere ulaşılması 
için gereklidir çünkü çalışanların görevleri iyi tanımlanmıştır ve herkesin uyması gereken 
standart kurallar ve prosedürler vardır. Bass (1985) sorumluluk alma, spesifik emirler verme, 
kararları açıklama ve açık bir şekilde personeli ve kaynakları yönlendirme gibi davranışların 
örgütsel yapının, fonksiyonel ayrışımın ve emir komuta ilişkilerinin iyi tanımladığı karmaşık bir 
görünüme sahip olan kamu kurumları gibi mekanik örgütlerde oldukça etkili olduğunu ileri 
sürmüştür. Kamu kurumu çalışanlarının günlük yaptığı görevlerin karmaşıklığı, birimler arası 
koordinasyonun daha iyi sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaşmada kimin hangi görevden 
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sorumlu olduğunun detaylı bir şekilde belirlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle kamu 
yöneticileri, kimin ne yapması gerektiğini açıkça belirtmeli, personelinin görevleriyle ilgili 
pozitif geri bildirimler vermeli ve onlarla devamlı iletişim halinde olmalıdır. Kamu yöneticileri, 
standartları ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyarak ve performansları karşılında astlarını 
ödüllendirerek astlarıyla yapıcı bir ilişki kurabilir ve güven tesis edebilirler. Sonuç olarak astlar, 
sorumluluklarını ve performansları karşılığında alacakları ödülleri bilirler ve kendilerinden 
beklenen performansı gösterirler.  

Dolayısıyla, kamu yöneticileri, bu yöneticilik davranışlarını mümkün olduğunca çok 
kullanmalıdır. Bunun haricinde, kamu kurumlarının yapılarında veya çevrelerinde meydana gelen 
değişim zamanlarında çalışanlardan gelebilecek direnmelere karşı ilk önce yeni stratejinin ne 
olduğunun iyice anlatılması, sorumluluklarının açıkça belirtilmesi ve bu yeni stratejinin 
uygulanması neticesinde elde edilecek bireysel ve kurumsal faydaların net bir şekilde anlatılması 
gerekmektedir. Đşte bu durumda uygulanacak etkileşimci liderlik davranışları yöneticilerin 
çalışanlarla aralarında gerekli olan iletişimin kurulmasına ve karşılıklı güven ortamının 
sağlanmasına yardımcı olacaktır.  

Modelin en üst basamağında yer alan dönüşümcü liderliğin çalışanlar üzerinde en pozitif 
ve anlamlı etki yaptığı araştırmalar tarafından da ortaya koyulmuştur (Dumdum vd., 2002; 
Goodwin vd., 2001; Judge ve Piccolo, 2004; Lowe vd., 1996; Waldman vd., 1990, vb.). Kamu 
yöneticileri, özellikle değişim zamanlarında dönüşümcü liderlik davranışlarının birebir faydasını 
şu şekilde görebilirler.   

Đdealleştirilmiş  Etki-Personele Örnek Olacak Davranışları Sergileyerek Etkileme: 
Personel üzerinde karizması ve etkisi fazla olan ve kendisine güven duyulan bir kamu yöneticisi, 
çevrede ve kurumda meydana gelebilecek köklü değişimlere açık olur, kendine güvenir, kuvvetli 
bir vizyon ve amaç duygusuna sahip olur, bunu ifade açıkça edebilir ve çalışanlara rahatça 
benimsetebilir. Ayrıca hal ve tavırlarıyla örnek olarak personelin istenilen tutum ve davranışları 
kazanmalarına yardımcı olur.   

Telkinle Güdüleme-Personeli Motive Etme: Dönüşümcü liderliğin telkinle güdüleme 
davranışını uygulayan bir kamu yöneticisi personeline vizyonunu aktarır,  gelecekle ilgili pozitif 
konuşmalar yapar ve ulaşılması gereken hedefleri anlatır. Bu sayede personelini motive ederek 
personelinin kendi kapasitelerinin üzerine çıkmalarını ve olağanüstü performans göstermelerini 
sağlar.  

Entelektüel Uyarma-Personele Problemleri Daha Etkili Bir Biçimde Çözmeleri Đçin 
Yardımcı Olma: Dönüşümcü liderliğin entelektüel uyarma davranışını iyi uygulayan kamu 
yöneticisi, personelinin olaylara farklı olarak bakmalarını sağlar ve onların yaratıcılık ve 
üreticilik kabiliyetlerini geliştirir. Artık farklı düşünmeye başlayan personel, işinde karşılaştığı 
her bir sorunu ve olayı yöneticisine sormak yerine kendisi de alternatif problem çözme teknikleri 
üretebilir ve sorunları büyümeden çözebilir.  

Bireysel Đlgilenme-Personelin Gelişmesini Sağlama: Dönüşümcü liderliğin bireysel 
destek davranışını iyi uygulayan bir kamu yöneticisi, çalışanlara arkadaşça, doğal ve cana yakın 
davranır ki bu da personelin en basit ihtiyaç ve isteklerini karşılamada ilk adımdır. Bu tip kamu 
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yöneticisi, çalışanlar için iyi bir öğretmendir; her biri ile özelliklerine göre tek tek ilgilenir ve 
onların öğrenme ve gelişmelerini sağlar. Böylece kendini geliştiren personel kendine güven 
duyarak gerekli olduğunda kendi başına insiyatif alabilir.  

5. SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Bu çalışmada, liderlik ve yöneticilik çerçevesinde geleneksel liderlik teorilerinde 
bahsedilen etkili liderlik davranışlarının çoğunu kapsayan Bütüncül Liderlik Modeli’nden ve 
Türk kamu yöneticilerince uygulanmasından bahsedilmiştir. Alanyazında, Türk kamu yönetim 
sisteminin, personelin motivasyonlarının yeterli olmadığı, işlerinden fazla memnun olmadıkları, 
stresle başa çıkma yollarını yeterince bilmedikleri, kendilerini geliştirmeye yeterince önem 
vermedikleri, bilgi teknolojilerini yeterince kullanmadıkları gibi konularda özel sektör 
kuruluşlarının gerisinde bir yerde olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştır (Özsalmanlı, 2005). 
Bunun en büyük nedenlerinden biri de geleneksel olarak merkeziyetçi, otoriter, değişime kapalı, 
vizyon sahibi olmayan ve astlarına yetki vermemekle tanınan kamu yöneticilerin varlığının 
devam etmesi olarak gösterilmiştir  (Saran, 2005). Kamu yöneticilerinin liderlik davranışları 
üzerinde yapılan kısıtlı sayıdaki araştırma da Bütüncül Liderlik Modelinde bahsedildiği üzere 
kamu yöneticilerince dönüşümcü liderlik davranışlarının yeterince uygulanmadığını göstermiştir.     

Bütüncül Liderlik Modeli kısaca, etkili liderliğin aktif liderlik davranışlarına bağlı 
olduğunu ileri sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, hem dönüşümcü hem de etkileşimci liderlik—
özelikle koşullu ödüllendirme davranışını—birlikte kullanan liderler çalışanlar üzerinde daha 
etkili olmaktadır. Yine bu modelde pasif liderler en etkisiz ve olumsuz liderler olarak 
belirtilmektedir. (Bass ve Avolio, 1994, 2004). Bütüncül Liderlik Modelinde yer alan liderlik tarz 
ve davranışlarını ölçen Çokfaktörlü Liderlik Anketi (ÇLA) kullanılarak gerçekleştirilen 
araştırmaların çoğu, Bütüncül Liderlik Modelinin geçerliliğini doğrular şekilde örgütlerde 
dönüşümcü liderlik ile koşullu ödüllendirmenin çalışanların memnuniyeti, ekstra çaba sarf 
etmelerindeki isteklilikleri, motivasyonları, kurumsal bağlılıkları vb. liderlik sonuçları üzerinde 
pozitif etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Lowe, Kroeck ve Sivasubramaniam, 1996; Judge ve 
Piccolo; 2004; Trottier vd. 2008; Wang vd., 2011).    

Bütüncül Liderlik Modeli, her ne kadar daha yaratıcılığın, değişimin, dönüşümün öne 
çıktığı özel şirketler için daha önemli olarak görülse de kamu yöneticilerince de uygulanması 
mümkün olan ve bireysel ve kurumsal olarak potansiyel faydaları çok olan bir modeldir (Bass ve 
Avolio, 2004). Özellikle değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu günümüzde özel sektör 
tarafından yaygın olarak kullanılan dönüşümcü liderlik yaklaşımı artık kamu sektörü içinde 
vazgeçilmez hale gelmiştir. Kamu kurumlarının kendine özgü bir takım amaçları ve özel 
sektörden farklı bir hizmet anlayışı bulunmaktadır. Özel sektörlerden farklı olarak genelde 
hizmetlerinde kar amacı gütmezler ve başka sektörlerle rekabet edebilmek için stratejilerinde her 
zaman değişiklikler yapmak zorunda değillerdir. Ancak kamu kurumlarının bu özelliği 
dönüşümcü liderlik uygulamalarından yararlanmamasına gerekçe olarak gösterilemez.  Kamu 
kurumları da teknolojik, sosyolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmak için değişimci, 
yenilikçi, vizyon sahibi, geliştirici, risk alabilen, motivasyon sağlayabilen dönüşümcü liderlik 
anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir ifadeyle, günümüzde kamu yöneticileri örnek 
davranışlarda bulunarak personelini etkilemeleri, problemlere farklı açılardan bakmalarını 
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sağlamaları, bireysel ihtiyaçlarını dikkate almaları ve onların gelişimine önem vermeleri 
gerekmektedir.   

Öte yandan, modelde belirtildiği şekilde sadece dönüşümcü liderlik değil etkileşimci 
liderliğin pozitif ve yapıcı yönünü temsil eden koşullu ödüllendirme davranışını da mümkün 
olduğunca fazla uygulamaları gerekmektedir. Ödül ve cezaların değişimine koşullu ödüllendirme 
davranışının, kamu kurumlarında günlük işlerin yürütülmesi ve personelin önceden belirlenmiş 
performans kriterlerine ulaşmaları için gerekli olduğu aşikârdır. Ayrıca, bu sayede dönüşümcü 
liderin ihtiyaç duyduğu lider ile personel arasında gerekli olan etkileşim de kurulmuş olur.  

Diğer bir ifadeyle, Bütüncül Liderlik Teorisi, davranışsal liderlik teorilerinde bahsedildiği 
üzere kamu yöneticilerinin etkili olabilmeleri hem iyi bir lider (insan odaklı) hem de iyi bir 
yönetici (iş-odaklı) olmalarını ima etmektedir. Yöneticilik özellikleri, kamu yöneticisinin günlük 
görevleri planlamasına ve ortaya çıkan problemlerle daha kolay başa çıkmasına yardımcı olurken, 
liderlik özellikleri de yöneticinin bu problemlerin çözümü için duygularını ve ruhunu katmasına 
yardımcı olacaktır. Öte yandan, sadece liderlik özelliklerine dayanmak düzeni bozabilir ve 
değişim için gerçekçi olmayan talepler içerebilir. Aynı şekilde, sadece yönetici davranışlarını 
sergileme de daha fazla bürokrasi meydan getirebilir ve örgüt içerisindeki yaratıcılığı ve risk 
alma cesaretini kırabilir (Yukl, 2006).  

Ayrıca, Bütüncül Liderlik Modeli, durumsal liderlik teorisinde geçtiği şekilde liderlik 
davranışlarının farklı oranda uygulanmasını ve değişen koşullara uyumlu davranış biçimi 
gösteren liderin çalışanlar üzerinde büyük bir etkileme gücüne sahip olacağını ima etmektedir. 
Örneğin, çalışanların gösterdikleri tepkiler değişen koşullar ile beraber değişkenlik gösterebilir. 
Stresli ve zor bir görevin olduğu ve yapılan hatanın telafinsin olmadığı durumlarda, daha çok 
etkileşimci liderlik davranışları sergilenmesi, yani yöneticinin çalışanları daha dikkatli kontrol 
etmesi gerekebilir. Bu nedenle lider, davranış biçimini seçerken içinde bulunduğu ortamın 
koşullarına dikkat etmelidir. Kendi kişisel özelliklerini, kurumun yapısını ve çalışanların özellik, 
bilgi ve becerilerini göz ardı ederek uygulanacak liderlik tarzı gereken etkiyi gösteremeyecektir. 
Bunun da ötesinde çalışanlara hitap etmeyen bir davranış biçimi, lider ve çalışan arasında doğru 
ve etkili bir ilişki oluşmasına engel olacaktır.  

Bu çalışmanın sonucu olarak kamu kurumlarında aktif liderlik davranışları olan 
dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik (koşullu ödüllendirmenin) davranışlarının bir bütün 
olarak temel bir liderlik stratejisi olarak benimsenmesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle, kamu 
kurumlarında hizmet-içi liderlik eğitim programları kamu yöneticilerinde daha fazla dönüşümcü 
ve etkileşimci liderlik davranışlarını uygulamaya zorlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Yukl’un 
da (2002) belirttiği şekilde kurumlarda yeni liderlik yeteneklerine olan ihtiyaç arttıkça, liderlik 
eğitimlerinin önemi daha da hayati hale gelmektedir. Birçok araştırma sonucunda dönüşümcü ve 
etkileşimci liderlik eğitimlilerinin yöneticilerin liderlik davranışlarına pozitif etki yaptığının 
bulunmuştur (Bass ve Avolio, 1990; Barling, Weber, ve Kelloway, 1996; Dvir, Eden, Avolio, ve 
Schamir, 2002). Bass ve Avolio (1994; 2004) da yöneticilerin genel performanslarının artırılması 
için bu liderlik davranışlarının tüm kademelerde görev yapan yöneticilere anlatılmasını ve 
öğretilmesini tavsiye etmiştir. Bu amaçla, Bütüncül Liderlik Modeli ve Çokfaktörlü Liderlik 
Anketi (ÇLA) daha anlamlı eğitim programları dizayn etmek için aktif bir şekilde kullanılmadır. 
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Bu programlarda, ÇLA (Değerlendirici) ve ÇLA (Kendisi) formları hem yöneticiler hem de astlar 
tarafından program öncesinde ve sonrasında doldurularak ve sonuçlar karşılaştırılarak eğitimin 
etkilili ği değerlendirebilir. Bu sonuçların dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle, kamu 
yöneticilerinin kendilerini değerlendirmeleri ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri 
sağlanabilecektir.  

Bunun yanında, örgütte bir üst kademelerce uygulanan liderlik tarzının alt kademelere de 
yansıdığı (Bass, Waldman, Avolio ve Bebb, 1987) ve yöneticilerin çalışanlar için birer rol model 
oldukları düşünüldüğünde dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışlarını etkili bir şekilde 
uygulayan kamu yöneticilerinin özellikle üst yönetici olarak seçilmeleri veya görevlendirilmeleri 
bu davranışların alt kademedeki yöneticiler tarafından da daha kolayca benimsenmesini 
kolaylaştıracaktır. Her kademedeki kamu yöneticisinin bu davranışları sergilemeleri halinde 
astların performansıyla birlikte kurumsal etkililiğin daha da artması sağlanacaktır.  

Kamu kurumlarında dönüşümcü liderlik ve koşulu ödüllendirme süreci çeşitli 
değişkenlerin etkisiyle kimi zaman zorlaşmakta ve engellenebilmektedir. Bu değişkenler arasında 
mevzuat, yöneticilerin yetkilerinin sınırlılıkları, dikey hiyerarşik yapı, personelin değişime ve 
dönüşüme inanmamaları ve dirençleri gibi faktörler sayılabilir. Ancak önemli olan kamu 
yöneticilerinin yılgınlık göstermeden bu davranışları sergilemeye devam etmeleri ve başkalarına 
örnek olmalarıdır.  
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TÜRK ĐYE’DE CUMHUR ĐYETĐN ĐLANINDAN SONRA GERÇEKLE ŞTĐRĐLEN 
ÇEŞĐTL Đ KAMU YÖNET ĐMĐ REFORM ÇABALARININ KURUMSALLA ŞMA 

KURAMI BA ĞLAMINDA DE ĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Volkan GÖÇOĞLU ∗∗∗∗ 

Öz 

Küreselleşmeye bağlı olarak ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet artmış, geleneksel 
bürokrasilerin durağanlığı bu rekabet ortamında yetersiz kalmıştır. Ülkeler bu hızlı değişim ve rekabet ortamına 
ayak uydurabilmek adına yönetsel alanda reformlar gerçekleştirmeye başlamışlardır. Türkiye’de özellikle 2002 
yılından bu güne kadar Ak Parti hükümeti ve planlı kalkınma döneminde ekonomiden sorumlu bakan olan 
Kemal Derviş tarafından yapılan radikal reformlar, kamu örgütlerinin ulusal ve uluslararası çevrelerde meşruluk 
kazanması ve kurumsallaşması adına atılmış önemli adımlardır. Bu çalışma, Cumhuriyetin ilanından bu güne 
kadar girişilen reform çabalarının kurumsallaşma kuramı bağlamında dönemsel olarak ele alınmasına ve bu 
çabaların Türkiye’deki kamu kurumlarının kurumsallaşma sürecindeki olası etkilerinin değerlendirilmesine 
dayanmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında kurumsallaşma kuramı derinlemesine alınmış ve kurumsallaşma kuramı 
ile reform kavramı arasında ilişki kurulmaya çabalanmıştır. Đlerleyen kısımlarda, Türkiye’de cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar yapılan reformlardan önemli görülenler ele alınarak kuramsallaşma kuramı çerçevesinde 
tartışılmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre; reform çabaları kamu örgütlerinin kurumsallaşmasına 
halk nezdinde meşruiyet algısı oluşturma ve kurumsallaşmış uluslararası örgütlerle eşbiçimleşme açısından 
etkide bulunmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında, içinde bulunulan zamanda etkilerinin sürdüğü 
düşünülmesinden dolayı temel alınan ve Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının etkisi ile gündeme gelen şeffaflık, 
etkinlik, verimlilik, katılım, hesap verebilirlik gibi faktörler doğrultusunda gelecekte yapılacak reformlar için bir 
takım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Reform, Kurumsallaşma Kuramı, Örgüt, Küreselleşme. 

ASSESSMENT OF PUBLIC VARIOUS ADMINISTRATION REFORM EFFORTS MADE AFTER 
THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF 

INSTITUTIONALIZATION THEORY 

Abstract 

Due to globalization, political and economic competition among countries has increased and the 
cumbersome structure of traditional bureaucracy has fallen behind inadequate during this competition. Countries 
have begun to create reforms on administrative levels to stay compatible in such a competitive environment. In 
Turkey, radical reforms carried out especially during the Ak Parti government which is on the power since the 
year 2002 and by Kemal Dervis who was the minister responsible for the economic plan of the country in the 
term of planned development, are significant attempts for legitimizing and institutionalizing governmental 
organizations in national and international platforms. This study consists of periodically contextualization the 
reforms made from the proclamation of the republic in Turkey to today, within the context of institutionalization 
theory and assessing their prospective impacts on governmental organizations’ institutionalization process in 
Turkey. In the first section of the study, institutionalization theory is analyzed in-depth and it’s efforted to build 
up a relationship between institutionalization theory and the concept of reform. In the following sections, thought 
as important reforms that were implemented since the foundation of Republic of Turkey are discussed within the 
context of institutionalization theory. According to the result of the study, reform attempts have impacts on the 
institutionalization of governmental organizations due to construct legitimacy perception on society and 
isomorphism with other international organizations. In the conclusion of the study, various reform suggestions 
are made through the factors like transparency, efficiency, participation, accountability which are taken as basic 
because they are thought to be in charge today and came to political agenda by the impact of New Public 
Administration approach. 

Keywords: Public Administration, Reform, Institutionalization Theory, Organization, Globalization. 
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1. Giriş 

Türkiye’de kamu yönetiminde 1933 yılından itibaren reform araştırma ve çalışmaları 
yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar daha çok yabancı uzmanlar tarafından 
hazırlanan raporlar şeklinde ortaya çıksa da, Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü 
(TODAĐE) tarafından yapılan çalışmalar da olmuştur (DPT, 2000). Bu dönemde, 1933 yılında 
Amerikalı uzmanlara yaptırılan araştırma sonucu bu uzmanlar tarafından ”Türkiye’nin 
Đktisadi Bakımdan Bir Tetkiki‟ isimli rapor 1934 yılında hükümete sunulmuştur (Kalağan, 
2010: 67). 1947 yılında idarede daha verimli çalışmayı sağlamak üzere bakanlıklar 
bünyesinde komisyonlar kurulmuş, başbakanlığın direktifi ile bakanlıklardaki ilgili teftiş 
birimleri idari ıslahat raporları hazırlayarak Başbakanlığa sunmuşlardır (DPT, 2000: 7). 1949 
yılında Đstanbul FritzNeumark tarafından hazırlanan “Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin 
Rasyonel Çalışması” konulu rapor, 1951 yılında Dünya Bankası desteği ile James Barker’in 
başkanlığında oluşturulan rapor ve 1958 yılında TODAĐE tarafından hazırlanan “Türkiye’de 
Devlet Personeli Hakkında Rapor” (DPB, 2014) bu dönemdeki reform çabalarını 
yansıtmaktadır. 

1960’lı yıllarda yapılan reform çalışmaları Türk uzmanlarca yürütülmüştür. 1960 
yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) reformlarla ilgili görevler verilmiştir. Bu 
durum reformların düzenli ve yasal bir zemine oturtulmasının göstergesi sayılabilecek 
niteliktedir (Coşkun, 2005: 17). Bu dönemde yapılan ilk kapsamlı çalışma DPT ile 
TODAĐE’nin ortak hazırladığı, 1962 yılında başlanarak 1963 yılında tamamlanan  “Merkezi 
Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi” (MEHTAP) olmuştur (Kumru ve Oral, 2011: 15). Daha 
sonra 1972 yılında "Đdarenin Yeniden Düzenlenmesi: Đlkele ve Öneriler" isimli rapor da bu 
alanda yapılmış bir diğer çalışmadır. 1991 yılında TODAĐE’nin hazırladığı Kamu Yönetimi 
Araştırması (KAYA), Avrupa Birliği’ne uyumu ve vatandaş odaklı bir kamu yönetimi 
yaklaşımını gündeme alan ilk çalışma olması açısından önemlidir (Başbakanlık, 2003).  Planlı 
dönem öncesi yapılan çalışmalara kıyasla bu çalışmaların Türkiye’nin kendi kurumları 
tarafından yapılmış olması da kayda değer bir gelişmedir. Bu dönemde çıkan kalkınma 
planları içinde kamu yönetimi reformlarına dair önemli direktifler yer almıştır. 

1990’lı yıllarda küreselleşmenin etkilerinin artması, ülkeler arası rekabeti arttırmıştır. 
Bu dönemlerde siyasi anlamda yaşanan istikrarsızlığın da etkisiyle Türkiye, gerek yapısal 
reformlar gerekse ekonomi alanında dünyanın gerisinde kalmıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 
yaşanan mali krizler de ülke ekonomisini geriye götürmüştür. Bu krizlerin ardından çözüm 
için Türkiye’ye davet edilen Kemal Derviş’in reformları olarak da adlandırılan “Türkiye’nin 
güçlü ekonomiye geçiş programı” (Gürsel, 2011: 7) bu dönemde ortaya çıkan reform 
hareketlerinin en önemlisidir. Bu program ile amaçlanan hedef, ülke adına sürdürülebilir bir 
kalkınma sağlamak, yatırımı, istihdamı, kaynakların kullanımında verimliliği artırarak ülkenin 
piyasa koşullarındaki rekabet gücünü yükseltmektir (Kol ve Karaçor, 2012: 387). 

Ak Parti hükümetinin 2002 yılında iktidara gelmesi ile birlikte kamu yönetiminde 
yapısal anlamda yaşanan reformlar zirveye ulaşmıştır. Parti reformu ilk olarak siyasal parti 
yapısında gerçekleştirerek milletvekilliği seçiminde “3 dönem” kuralını getirmiştir.1 Bunun 
yanında devlet teşkilatı yapılanmasında reformlar yapılmış, yeni bakanlıklar kurulmuş bazı 
müsteşarlıklar kapatılmıştır. Yerel yönetimler üzerinde de büyük değişiklikler yapılmış, 6360 
sayılı kanun ile yeni Büyükşehir Belediyeleri kurulmuş, buralardaki bazı belde belediyeleri ile 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.akparti.org.tr/site/haberler/3-donem-kurali-siyasette-bir-reform/37329#1 
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il özel idareleri kaldırılmıştır. Bölgesel kalkınmayı sistematikleştirmek ve desteklemek adına 
kalkınma ajansları kurulmuştur. Reformlar eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında devam 
etmiştir. Bunun yanında yıllar boyu Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan terörün 
önlenmesi adına uygulamaya konan “çözüm süreci” de siyasal, sosyal ve kültürel anlamda 
yapılan büyük reformlara örnek olarak verilebilecek niteliktedir. 

Bu çalışmada, Türk Kamu Yönetimi’nde Cumhuriyet dönemi sonrası reform çabaları 
kurumsallaşma kuramı çerçevesinde tartışılmıştır. Đlk olarak kurumsallaşmanın kuramsal 
çerçevesi çizilmiştir. Çizilen kuramsal çerçeve temelinde reformlar ile kurumsallaşmanın 
ilişkisi irdelenerek bu iki değişken arasındaki bağlantılar ortaya konulmuştur. Đlerleyen 
kısımlarda Türk Kamu Yönetiminde planlı dönem öncesi, planlı dönem sonrası, Kemal 
Derviş ve Ak Parti Hükümeti iktidarı dönemlerinde idari, ekonomik ve sosyal alanlarda 
gerçekleştirilen reformlardan önemli görülenler ele alınarak belirtilen ilişki çerçevesinde 
incelenmiştir. Cumhuriyet sonrası Türk Kamu Yönetiminde ve özellikle Ak Parti hükümeti 
iktidarı süresince gerçekleştirilen çeşitli alanlardaki radikal reformların, devlete ait örgütlerin 
kurumsallaşmasına olan etkileri; ulusal ve uluslararası etkiler yanında kurumsallaşma kuramı 
içerisinde yer alan DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) eşbiçimlilik mekanizmaları 
çerçevesinde tartışılmıştır. Son olarak ele alınan reform çabalarının örgütlerin 
kurumsallaşmasına olan etkilerinden yola çıkılarak, bölgesinin lider ülkesi olma vizyonu ile 
ilerleyen Türkiye’nin geleceğine yönelik kurumsallaşma önerileri ortaya konulmuştur. 

2. Kuramsal Çerçeve: Kurumsallaşma Kuramı 

Toplum, irili ufaklı örgütlerden meydana gelmekte ve toplumsal düzen de örgütlerle 
birlikte işlemektedir. Örgütlerin insan hayatını kolaylaştıran yapılar olduğuna dair genel bir 
kanı mevcuttur. Leblebici’nin (2008: 112) belirttiği üzere, örgüt ile ilgili çalışmalarda örgüt 
tanımına “insan hayatının vazgeçilmezi” şeklindeki betimlemelerle başlandığı çokça 
görülmektedir. Diğer yandan, örgütlerin insan hayatını kolaylaştırmanın aksine, insan 
doğasına ve hayatına zararlı olduğunu ve insanları kendi zihinlerinde kurdukları hapishanede 
esir ettiğini (Burrel ve Morgan, 1979: 32-33) savunan görüşler de vardır. Karşıt ve tartışmaya 
açık görüşler olsa da bu denli fazlalaşmış, yayılmış ve hatta kurumsallaşmış olan örgütleri 
insan hayatından çıkarmak ve onları yok saymak mümkün görülmemektedir. 

Kurum ve kurumsallaşma kavramları, örgüt temelli kavramlardır. Bu yüzden örgüt, 
kurum ve kurumsallaşma kavramlarının tanımlarını ayrı olarak incelemek ve aralarındaki 
farkları kavramak, kurumsallaşma kuramını anlamak adına daha yararlı olacaktır. 

Örgüt genel olarak; iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek belirli bir amaç için 
güç ve eylemlerini ortak ve uyumlu bir şekilde kullandıkları yapılar olarak tanımlanabilir 
(Barnard, 1938: 73’den akt: Selznick, 1948: 25). Kurumsallaşma ise örgütün içine girdiği bir 
sürecin adıdır.  Bu süreç içerisinde örgütün içerisindeki rollerin, davranışların, amaçların, 
değerlerin kök salması, gelenekselleşmesi (Berger ve Luckmann, 1967: 72-97), çevresiyle 
etkileşime girmesi ve içerisinde bulundurduğu bireylerin de üzerine çıkarak örgüt olarak 
çevresindeki örgütlerle benzeşerek onlara adapte olması söz konusudur (Selznick, 1957; 
Meyer ve Rowan, 1977; DiMaggio vePowell, 1991). Kurum ise bu süreçten geçen bir öğütün 
geldiği noktada oluşan yapı olarak tanımlanabilir. Bunun yanında kurum,  örgütsel anlamının 
dışında toplumda ekonomik ve kültürel sebeplerle alışkanlık ya da ortak bir değer haline 
gelmiş davranışlar olarak da tanımlanabilmektedir. Evlilik ve el sıkışma buna örnektir 
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(Đbicioğlu ve Oksay, 2008). Bu bağlamda, “devlet” insanlar tarafından meşruluğu kabul 
edilmiş en büyük kurum olarak kabul edilebilir.  

Selznick’e (1957) göre ise kurumsallaşma; örgütün ayrı bir kimlik kazanarak sosyal 
ihtiyaç ve baskıların doğal bir sonucu olarak duyarlı ve esnek bir organizma haline gelmesi 
süreci olarak tanımlanabilir. Selznick, özellikle “Leadership in Administration” isimli 
eserinde örgüt ve kurum arasında belirleyici bir fark olduğunu varsaymıştır. Ona göre 
kurumsallaşmış bir örgüt; kazandığı kimlik ile belirgin bir rekabeti kazanmayı ya da alışılmış 
(öğrenilmiş) bir yetersizliği aşmayı amaçlamaktadır (Selznick, 1996: 271). Bu anlamıyla 
örgüt kurumsallaşarak kurum haline gelmiştir.  

Kurumsalcı düşünürler ekonomi, siyaset ve sosyoloji alanlarında yer edinmişlerdir. 
Sosyoloji alanındaki kurumsalcı düşünürler Durkheim ve Weber’den Parsons’a, DiMaggio ve 
Powell’a, Mannheim’dan Berger ve Luckmann’a, nihayet Meyer ve Rowan’akadar 
sıralanabilse de, kurumsallaşmayı bir model olarak ilk ele alan ve inceleyen Selznick (1948) 
ve öğrencileri olmuştur.Yine de kurumsallaşma kuramının temelini Selznick’e dayandırmak 
yanlış olacaktır. Bu konuda Scott (1995: 18), Selznick’in bu kuramı geliştirirken, hocası 
Merton’dan geniş ölçüde etkilendiğini vurgulamaktadır. Özellikle Merton’un (1936) 
“TheUnanticipated Consequences of Purposive Social Action” isimli çalışmasında örgütün 
değer yargılarının süreç içindeki değişimi var olan bürokratik yapı üzerinden ele almasına 
karşın, Selznick aynı çıkarımı spesifik örgütler üzerinden yapmıştır. Ayrıca, kurduğu 
kurumsallaşma modelinin ayırıcı özelliklerini belirlerken liderin kurum değerlerini 
savunabilme özelliğini Barnard’dan etkilenerek açıklamıştır (Scott, 1987: 493-494). 

DiMaggio ve Powell’ın (1991: 65) belirttiği üzere; Selznick’in 1948 ve 1957’de 
yaptığı çalışmalar, kurumların adaptasyonuna ve değerler oluşturarak kimlik kazanmasına 
dayanmaktaydı. Bu değerlerin oluşmasında örgütün görevlerine araç olacak teknik 
gerekliliklere yer vermekteydi. Bu çalışmada kurumlarda “doğal tarih” kavramına yer 
verilmekteydi. 1967’de Berger ve Luckmann’ın “TheSocial Contruction of Reality” isimli 
çalışmasında sosyal gerçekliğin insanların ürettiği bir yapı olduğunu vurgulamış, Durkheim 
ve Parson’s a paralel olarak; üretilen kurallar ve normalar yerine paylaşılan bilgi ve inanç 
sistemleri üzerinde durmuşlardır. Tekrarlanan davranışların alışıldık hale gelerek bir birbiri ile 
(örgütler arası) uyuma gireceğini belirtirken bu süreci de kurumsallaşma olarak 
tanımlamışlardır (Scott, 1995: 13). 

Barley ve Tolbert (1997: 93); kurumsallaşma kuramının diğer kuramlardan en önemli 
farkının; kültürel değişkenlerinkarar alma süresi ve örgütün biçimsel yapısındaki etkisine ışık 
tuttuğunun olduğunu vurgulamaktadır. Yazarların belirttiği üzere; örgüt ve örgütü oluşturan 
bireyler birbirlerine değerler, normlar, kurallar ve inançlarla bağlıdır. Buradaki bağlılık ve 
yapı aslında dünyada da olması gereken bir yapısal kurulumdur. 

1977’de Meyer ve Rowan ile Zucker’in yaptığı ayrı çalışmalar, kurumsallaşma 
yaklaşımlarını sosyal düzenin oluşmasına dayandırırken, kurumsallaşma şeklini Meyer ve 
Rowan(1977: 349) ortak değerler sisteminin oluşturulması, Zucker (1977: 733-742) ise, 
kültürel çevrenin ve deneyimlerin değişiklikleri ve etkileşimi üzerine kurmuştur. Meyer ve 
Rowan’a göre örgüt sadece rasyonel bir yapı değil aynı zamanda paylaşılan bir değerler 
bütünüdür. Bunun yanında yazarların ortak savundukları görüş örgütünün amacının meşruiyet 
kazanmak olduğudur. Meyer ve Rowan bu amaca ek olarak, örgütün kaynaklarını arttırma ve 
yaşamını sürdürme eğilimine de değinmiştir. 
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DiMaggio ve Powell (1983), bu kurama katkıda bulunan isimlerdendir. Onlara göre 
örgüt, süreç içinde çevresindeki benzer örgütlere karşı adaptasyon sağlamaktadır. 
Kurumsallaşmayı diğer örgütleri taklit ederek gerçekleştirir. Örgütlerin homojenleşme 
eğiliminin en iyi betimleyici kavramı olarak kurumsal “eş biçimlilik” anlamına gelen 
eşbiçimlilik de bu isimlerce vurgulanmıştır. Yazarlara göre rekabetçi ve kurumsal olmak 
üzere iki çeşit eşbiçimlilik vardır. Bu yaklaşımda rekabetçi eşbiçimlilikWeber’in 
bürokratikleşme yaklaşımına benzemektedir. Bürokratikleşmenin üzerinde durmadığı 
inovasyonu tamamlayan yaklaşım ise kurumsal eşbiçimliliktir. Kurumsal eşbiçimliliki ise üç 
mekanizma ile açıklamaktadırlar. Bunlardan birincisi siyasi etkiyle gerçekleşen ve meşruiyet 
gereksinimine dayanan zorlayıcı eşbiçimlilik, ikincisi standart belirsizliğini gidermeye 
dayanan taklitçi eşbiçimlilik ve son olarak da profesyonelleşmeyi temel alan normatif 
eşbiçimlilikdir (DiMaggio ve Powell, 1983: 66-67). 

Oliver (1991: 152); örgütlerin kurumsallaşma süreçlerinde olası etkilere karşı 
verdikleri stratejik tepkileri sınıflandırmıştır. Bunlar; örgütlerin süreklilik için diğer kurumsal 
örgütlerin davranışlarını kabul ve sonrasında taklit etmesine dayanan “uysallık”, örgüt 
içindeki beklentilerin dengesini kuran “uzlaşma”, olumsuzluklar karşısında amaç ve 
hedeflerin değiştirilmesi gibi davranışları niteleyen “kaçınma”, karşıt ve kurum kaynaklarını 
zorlayıcı kural ve gerekliliklere başkaldırmayı açıklayan “meydan okuma” ve kurumu domine 
etme, değerleri şekillendirici bir girişim olan ”manipüle etmek”tir. Bu stratejik taktiklerin 
tümü örgütün devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlamak üzere örgüt tarafından 
gerçekleştirilen davranışlardır. 

Jepperson (1991: 143-149), örgütün biçimsel yapısı ve sosyal sürecinin birbirinden 
ayrıldığını savunmaktadır. Ona göre, bir örgüt ne kadar sağlam bir şekilde yapılandırılmış ve 
kurumsallaşmış olsa da sosyal sürece göre kırılgan kalabilir. Bunun en klasik örneği eski 
Fransız rejimi ve Fransız ihtilalidir. Bireylerin kurumla olan ilişkileri de kurumun 
kurumsallaşma algısını değiştirmektedir. Örneğin, bir çocuğa göre kendi anne ve babası, daha 
otoriter olmak kaydıyla diğer anne ve babalardan daha kurumsaldır. Zucker (1977), Berger ve 
Luckmann’ın (1967) ortaya koydukları, hafife alınan örgütlerin daha az kurumsal olduğunu 
niteleyen görüşe de karşı çıkmaktadır. Ona göre hafife alma olgusu kıyaslamaya yer 
vermemekte ve bir belirsizlik içermektedir. Diğer yandan örgütsel davranışın kurumsallaşma 
ve diğer kurumları taklit etme ya da benzeşmede o kadar da büyük bir role sahip olmadığını, 
örgütsel davranışın kurumsallaşmada sosyal sürece göre çok zayıf bir faktör olduğunu 
vurgulamaktadır. 

2.1. Yeni Kurumsalcılık 

Çalışmada, kurumsallaşma kuramının yer aldığı bir önceki başlıkta belirtildiği üzere, 
kurumsalcılık ve kurumsallaşma teorisinin kökenleri 19. yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır. 
Aslında köklü bir geçmişe sahip olan bu kuram üzerindeki çalışmalar ve tartışmalar 1970’li 
yılların ortalarında daha yoğun bir hale gelmiş ve adeta popülerleşmiştir. 

Powell’ın (2007) belirttiği üzere, yeni kurumsalcılık üzerine yapılmış ilk tartışmalar 
John Meyer, Brian Rowan (ikili), Lynne Zucker tarafından 1977’de ve Richard Scott 
tarafından 1983’de ortaya atılmıştır. Yapılan ilk tartışmalar, şekillenen kurumsal etkilerin, 
sembollerle, kültürel betiklerle, akılsal modellerle göze çarptığı ancak, kültür ve tarihin 
güçlendirdiği sosyal düzen ve kısıtlı örgüt tercihlerinin işleyiş mekanizmalarına belirsiz bir 
saygının olduğu üzerine yapılmıştır. DiMaggio ve Powell’ın (1983) ortaya koyduğu ve bu 
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çalışmada da daha önce değinilen üçlü eşbiçimlilik mekanizması bu tartışmalar içinde yer 
almaktadır.  

Selznick(1996: 273); Powell’ın (1991: 8) yaptığı “rasyonel aktörleri reddeden, 
kurumları bağımsız değişkenler olarak ele alan, onları bireyler üstü fakat bireylerin karar ve 
motivasyonlarından etkilenen, meşruiyeti süreklilik aracı olarak alan ve çevresiyle sürekli bir 
etkileşim içerisinde olan örgütler” şeklinde yaptığı yeni kurumsallaşma teorisine atıfta 
bulunmuştur. Selznick, bu yazarlara atıfta bulunurken, ele aldıkları kurumsal eşbiçimlili ğin, 
örgütün adaptasyon sürecinde “problem çözme”den daha etkin bir faktör olarak 
vurgulandığını belirtmiştir. Buradaki taklitçilik, belirsizliğe karşı kullanılan bir çözüm yolu 
olmuştur. Ona göre, yeni kurumsalcılar, özellikle “yapılandırılmış algı”ya bu teorinin 
oluşturulmasında büyük ağırlık vermişlerdir. Kültür ve örgütün sosyal olarak yapılandırılmış 
aklın bir dolaylaması olduğu konusunda Selznick de yeni kurumsalcılara katılmaktadır 
(Selznick, 1996: 274). 

Greenwood ve Hinings (1996: 1026), her ne kadar Meyer ve Rowan (1977) gibi bu 
kuramı ilk çalışanlar örgütleri tekil incelemiş olsa da; yeni kurumsalcılığın özellikle tekil 
örgütleri değil, grup ya da sektör olarak adlandırılan birbirine benzeşmiş örgütleri ve bunları 
bir araya alarak incelediğini vurgulamaktadır. 

Aypay (2001), yeni kurumsalcı yaklaşımın geleneksel ve işlevselci yaklaşımlara göre 
ayrılan yönlerini ele almıştır. Klasik yaklaşımda örgüt, daha durağan bir yapıya sahipken, 
işlevselci yaklaşımda değişken; yeni kurumsalcılık yaklaşımında ise sürekli ve direnç 
sahibidir. Klasik yaklaşımı; otoriter bir yapı, düzenleyici çevre, rasyonel hareketler ve 
kurallara sahip, işlevselci yaklaşımı; değişken bir yapı, informal ilişkiler, iş birliğine dayalı 
bir çevre, beklenmeyen sonuçlara gebe, ve sosyalleşme teorisine dayalı bir yaklaşım olarak 
vurgulamıştır. Bu yaklaşımlara karşı yeni kurumsalcı yaklaşımı; formal bir yapıya sahip olan, 
meşruiyet amaçlı, birbirini düzenleyen bir çevrede, üzerinde düşünülmemiş aktivitelere sahip, 
atfetme teorisine dayalı bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. 

Kurumsallaşma ve yeni kurumsallaşma teorileri sosyal bilimcilerin hayli ilgisini 
çekmiş ve üzerine birçok çalışmalar gerçekleştirilmi ştir. Scott’ın (1987) çalışmasında da 
vurgulandığı üzere kurumsallaşma kuramı, sosyal bilimler alanı içerisinde bulunan farklı 
disiplinler tarafından ele alınmıştır. Bu disiplinler; ekonomi, siyaset ve sosyolojidir. 
Dolayısıyla kurumsallaşma üzerine yapılmış çalışmalarda bu kuram farklı bakış açılarıyla 
değerlendirilmiş ve disiplinlere ait alan yazınlarında bu tartışmalar farklı isimler etrafında 
dönmüştür. Özellikle kamu yönetimi disiplini açısından örgütlere daha felsefi bakış açısıyla 
yaklaşılmış, kuramın sosyolojik tabanı ele alınmıştır. Yapılan bu çalışmada da kurumsallaşma 
kuramı sosyolojik bir çerçeveden ve genel olarak sosyoloji kökenli yazarların fikirleri 
çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında Türkiye’de kamu 
yönetimindeki reform çabalarının örgütlerin kurumsallaşmaları üzerindeki etkileri ele 
alınacaktır. Bu etki araştırılırken; öncelikle kamu yönetiminde reformun kavramsal hatları ele 
alınacak ve ardından da Türkiye’de yakın dönemde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları 
birer örnek olarak incelenecektir. 

2.2. Kurumsallaşma ve Reform Đlişkisi 

Kamu yönetimindeki reform çabaları, ülkelerdeki iç dinamiklerin ortaya çıkardığı 
belirli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Kriz, istikrarsızlık, küçülme gibi iç dinamiksel 
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nedenler reform gereksinimi doğurabilmektedir. Artan yolsuzluklar, insan kaynakları 
yönetiminde yozlaşma, yönetime katılma, sivilleşme, saydamlık ve yerelleşme beklentileri 
gibi toplumsal beklentiler, mali krizler, yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik 
gibi unsurlar söz konusu iç dinamikleri oluşturmaktadır (Eryılmaz, 2004).  Diğer yandan 
reform ihtiyaçları sadece ülkenin iç dinamiklerine göre oluşmamakta aynı zamanda dış 
dinamiklerin etkisi de bu süreçte rol oynamaktadır. Özellikle küreselleşme ile birlikte önemi 
artan uluslararası kuruluşlar, ülkelerin idari yapılarına etki etmekte ve değişime 
uğratabilmektedir. Malum olduğu üzere, uluslararası kuruluşların ve dış dinamiklerin etkisi, 
gelişmekte olan ülkelerde daha çok gözlemlenmektedir.  

Gelişme sürecindeki Türkiye’de yapılan kamu yönetimi reformlarında, Avrupa 
Birli ği(AB), IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM), OECD 
ve ILO gibi uluslararası kuruluşların etkileri olmuştur. Bu etkiler, “uyum reformları” adı 
altında uluslararası kuruluş tarafından ülke yönetimine dayatılan, zorlayıcı baskılar şeklinde 
de olabilmektedir (Şahin, 2007: 49).  

Örgütlerin meşruluk ve popülerlikleri arasındaki ayrım üzerine çalışmada bulunan 
Deephouse ve Carter’a (2005: 330) göre; bu iki kavram örgütlerin sürekliliğini sağlamaları ve 
gelişmeleri için temel unsurlar olarak süregelmiştir. Ülkelerde, kurumlar üzerinde yapılan 
idari reformlar da uluslararası çevrede örgütlerin meşruiyetini sağlamaya yönelik olarak 
yapılmaktadır.  

Şahin’in (2007) belirttiği üzere; son dönemlerde dünyada ulusal sınırların aşılarak 
küresel bir yönetime doğru gidilmesi, ülkelere özgü kamu yönetimlerinin de birbirlerine 
benzeşme çabasına girmesinin nedenleri arasında gösterilebilmektedir. Eskiye dayanan; kamu 
yönetiminin evrensel çapta uygulanabilecek ilkelerinin olduğu inancı da bu çabaları 
desteklemektedir. Yazar, Türk Kamu Yönetimi reformlarını etkileyen unsurları ele alırken, 
kurumsal kuramın temel savunularından olan eşbiçimciliğin uluslararası ve yerel kurumsal 
çevrenin bu reformlara etkilerini ayrı ayrı işlemektedir.  Burada üzerinde durulması gereken 
detay; uluslararası ve yerel kurumsal çevrenin, idari reformları etkilemesinde aslında 
kurumsallaşma kuramının savunusu olan eşbiçimciliğin temel aktör olarak rol oynuyor 
olmasıdır. Bu durumda uluslararası kurumsal çerçeve, ülkelere idari yapılarını birbirlerine 
benzetmeleri konusunda baskıda bulunan bir unsur olarak etkide bulunmaktadır. 

Uluslararası kurumsal çevre, yalnızca uluslararası kuruluş ve örgütler olarak 
düşünülmemelidir. Ülkelerin sınırları dışındaki tüm çevre uluslararası kurumsal çevre içine 
girmektedir. Komşu ülkeler, başat güç konumundaki ülkeler, az gelişmiş ülkeler, uluslararası 
kuruluş, birlik ve örgütler bu çevreyi beraberce oluşturmaktadır. Ülkelerde yapılan idari 
reformlar, bu çevrenin baskısı sonucunda olabileceği gibi dışarıdan herhangi bir baskı 
olmaksızın ülkenin kendi aldığı kararlar doğrultusunda da gerçekleşebilecektir.  

Türk Kamu Yönetiminde gerçekleşen reformlar temelinde kurumsallaşmanın örgütlere 
etkisini anlamak için, örgütlerin kurumsallaşma ile nasıl bir ilişki içine girdiklerini kavramak 
gerekmektedir. DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) zorunlu, normatif ve taklit edici 
eşbiçimlilik ayrımını burada biraz daha açarak reformlar üzerinden ele almakta yarar vardır. 

2.2.1. Zorlayıcı Eşbiçimlilik 

Zorunlu eşbiçimlilikte, örgütlerin dış çevreden siyasal olarak etkilenmesi ve bu 
çevrenin baskısı sonrası devamlılığını ve meşruiyetini sürdürebilmesi için gereken değişim ve 
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uyumu sağlama çabasına girmesi söz konusudur. Diğer ülkelerin ya da uluslararası aktörlerin 
ülke üzerine siyasal olarak yaptığı baskılar bu tanımlamaya girmektedir. Örneğin; Birleşmiş 
Milletlerin bir ülkeye insan hakları konusunda iyileşmeye dair bazı reformlar uygulatmak 
üzere baskıda bulunması ve söz konusu ülkenin bu reform cabasına girerek reformlar yapması 
zorunlu eşbiçimlilike bir örnektir.  

Zorlayıcı eşbiçimlilik yasal ya da yasal olmayan baskılarla gerçekleşebilmektedir 
(Bondy, 2009: 5). Ülkeler diğer ülkeler ya da uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar 
gereği bağımlı ve yasal olarak bu zorlamalarla yüzleşebileceği gibi, diplomatik olarak yasal 
olmayan ve ileriye dönük çıkarları gereği de bu zorlayıcı baskılara maruz kalabilmektedir. 

2.2.2. Taklitçi Eşbiçimlilik 

Taklitçi, ya da diğer adıyla öykünmeci eşbiçimlilik, örgütlerin karmaşık ve 
belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda varlıklarını sürdürebilmek ya da var olabilmek için o 
çevredeki başarılı örgütleri örnek alması ve onlara benzemeye çalışmasını ifade etmektedir 
(Leblebici, 2004: 287). Taklitçi eşbiçimlilikte, başarılı olan kurumların yapıları detaya 
inilmeden ve yüzeysel olarak alınmaktadır (Şahin, 2007: 54).  

Taklitçi eşbiçimlilik açısından kamu yönetimi reformlarına bakılacak olursa, yeni 
kurulan örgütlerin diğer ülkelerdeki benzer örgütleri yapısal ve işlevsel yönden taklit etmesi 
olarak ele alınabilecektir. Ülkelerin bu şekildeki bir taklide gitme eğilimleri özellikle 
küreselleşme ve küresel ekonominin gelişmesine paralel olarak dünya pazarında yer alma, 
varlığını sürdürme gibi kaygılar neticesinde artmaktadır. Bu çerçevede, gelişmekte olan 
ülkeler, gelişmiş ülkelerdeki örgütleri taklit edebilmektedir. Yapılan taklit sonucu elde edilen 
verim ve başarının yüksek olmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. 

2.2.3. Normatif Eşbiçimlilik 

Bu eşbiçimlilik şekli daha çok “profesyonelleşme” olarak adlandırılmaktadır. Çevrede 
başarılı olmuş bir örgütün işleyiş ve yapı kurallarının örgüte uygulanmasıyla meşruluk 
kazanması durumudur. Bu kurallar örgüte daha çok uyum ve eğitim programlarıyla aktarılır 
(Caemmerer ve Marck, 2009: 3). Normatif eşbiçimlilik ulusal ya da uluslararası boyutlarda 
gözlemlenebilir. Örgütler ulusal ya da uluslararası bir örgütü örnek alabilecekleri. 

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Barolar, Üniversiteler, Loncalar, uluslararası boyutta; 
Dünya Bankası, OECD, IMF, ILO gibi kurumlar, sektörlerde başarıya ve meşruiyete ulamış 
kurumların yapı, kural ve işleyişlerini örgütlere teşvik ederek normatif eşbiçimciliği 
sağlamaktadır. Bu eşbiçimlilik türü, örgüt yapıları, örgüt stratejileri, faaliyetleri ve örgütün 
rutin iş yapma biçimleri gibi unsurları kapsamaktadır (Şahin, 2007: 49). 

Kurumsalcı yaklaşım, genel olarak örgütlerin çevreleriyle olan ilişkilerini incelemekte 
ve örgütün sürekliliği, büyümesi ve gelişmesi için çevre il olan ilişkilerinin önemini ortaya 
koymaktadır. Kamu yönetimi reformlarında gerçekleştirilmek istenen de kamu örgütlerinin 
kurumsallaşması, büyümesi ve gelişmesidir. Buna karşın Kurumsalcı yaklaşımı ve 
kurumsallaşmayı, devletin büyümesi ve büyüme eğiliminde olması olarak algılamamak 
gerekmektedir. Zira devlet küçülürken de devlete ait örgütlerde kurumsallaşma çabası 
görülebilecektir. Kurumsallaşma, kamu örgütlerinin ülke içinde ve ülke dışındaki 
meşruiyetlerini ve popülerliklerini artırarak devamlılığını sağlamasını nitelemektedir. Ulusal 
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ve uluslararası çevreye ve çevredeki değişimlere bağlı olarak kamu örgütleri de kendilerini 
çevreye uydurmak durumundadır. 

Meşruiyetin etkisi farklı şekillerde sonuçlanabilmektedir. Bir kamu örgütü geçirdiği 
reform sonrası uluslararası çevrede meşruluğunu artırırken ülkedeki meşruluğunu ve 
dolayısıyla kurumsallığını kaybedebilecektir. Türkiye’den buna uygun örnekler verilebilir. Bu 
örnekler çalışmanın bir sonraki bölümünde incelenecektir. 

Bu bölümde reform ve kurumsallaşma, kavramsal olarak ilişkilendirilmiştir. Bir 
sonraki bölümde Türk Kamu Yönetimi reform çabalarının, kamu örgütlerinin 
kurumsallaşması üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Tartışmalar kurumsallaşma kuramı 
çerçevesinde yapılacaktır. Örgütlerin işlevsel kullanım amaçları, sonrasında meydana gelen 
çıktı ve sonuçlar irdelenmeyecektir. Dolayısıyla, yapılan reformlar sonrası örgütlerin 
işlevselamaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları konusu, çalışma odağının dışında kaldığı için 
değerlendirilmeyecektir.  

3. Türkiye’de Cumhuriyetin Đlanından Sonra Gerçekleştirilen Kamu Yönetimi 
Reform Çabalarının Kamu Kurumlarının Kurumsallaş masına Etkisi 

Kavram olarak kamu yönetimi reformu; kamu kurum ve kuruluşlarının değişen 
çevresel koşullara daha iyi uyum sağlayabilmesi, vatandaşlara daha iyi, kaliteli, ucuz, şeffaf, 
hesapverebilir bir hizmet sunabilmesi için bünyelerinde hizmet görme usul, esas ve süreçlerin 
yeniden gözden geçirilmesi ve gerektiği gibi yapılandırılmasını ifade etmektedir (Saygılıoğlu 
ve Arı, 2003: 97’den akt: Bilgin, 2007: 31).  

Kamu yönetimi reformu tartışmalarının, uluslararası alan yazınında genel olarak Đkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemden başladığı kabul edilmektedir. Bunun yanında, idari 
reformların uygulama olarak bu dönemde başladığını söylemek yanlış olacaktır. Yaman’a 
göre (2005: 29); idari reformlar konusunu ele alırken kronolojiyi Đkinci Dünya Savaşı sonrası 
ile başlatmak, devletlerin modernleşme süreçlerinin göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. 
Oysaki, devletlerin gelişmeleri ve modernleşmeleri dönemi de reformların yaşandığı 
süreçlerdir.  

Başlangıç dönemi daha eskiye götürülebilecek olsa da, özellikle soğuk savaş 
döneminde ivme kazanan kamu yönetiminde reform düşüncesi, 1990’lı yıllarda zirveye 
ulaşarak, liberal ekonomi politikalarının gelişmesiyle, devrimsel bir yönetim anlayışı olarak 
Yeni Kamu Yönetimi (YKY) adı altında ortaya çıkmıştır (Jreisat, 2001: 539; Mussari ve 
Cepiku, 2007: 356; Başbakanlık, 2003: 20). Soğuk savaş dönemi bu tür idare reformların 
yapılması açsısından daha uygun bir dönem olmuştur. Ülkeler psikolojik savaşın verdiği hırs 
ve fiilen savaşta olmamanın sağladığı rahatlık ile idare reformları gerçekleştirecek ortamı 
yakalamışlardır. Burada dikkat edilmesi ve karıştırılmaması gereken bir husus vardır; YKY 
anlayışı 1960’lı yılların sonun da Minnowbrook konferansında Dwight Waldo öncülüğünde 
ortaya çıkan YKY ile isim ve belirli oranda fikir benzerliğine sahip olsa da aynı kavramı ifade 
etmemektedir. Buradaki YKY, verilen eserlerde de belirtildiği üzere; daha çok reforma 
uğrayan ve 21. yüzyılın kamu yönetimi anlayışını yansıtmaktadır. Waldo ve 
beraberlerindekilerin YKY anlayışı ise verimlilik ve ekonomi ölçütlerine; toplumsal eşitlik, 
adalet, dürüstlük gibi erdem tabanlı ölçütlerin eklemlenmesine dayanmaktadır (Atalay, 2008: 
133).  
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Türkiye’de görülen reform çabaları, AB ve ABD’ye paralel olarak YKY anlayışının 
bir uzantısı şeklinde, yönetimde verimlilik, etkinlik şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik, 
katılım, yerellik gibi kavramlar üzerinde şekillenmiştir. Dikkat çektiği üzere; sıralanan bu 
ilkelerin hepsi reforma uğrayan örgütlerin meşruiyetini artırıcı ilkelerdir. Bu yönüyle söz 
konusu reformlar, hem çevresinden (dünyadan) etkilenen hem de çevresi tarafından kabul 
görmeye ve meşruluk kazanmaya yönelik çabalardır. Tartışma konusu ise bu amaca ne kadar 
hizmet ettikleridir. Çalışmanın devamında, ele alınan reform dönemleri üzerinden çeşitli 
örnekler verilerek reform çabalarının örgütlerin kurumsallaşmaları üzerindeki etkileri 
tartışılacaktır. 

Bu bölümde Türkiye’de gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının örgütlerin 
kurumsallaşmasına etkileri, belirli reform örnekleri üzerinden incelenecektir. Daha önceden 
de dönemsel olarak ele alınan reformlardan, planlı kalkınma dönemi öncesinde 
gerçekleştirilenler üzerinde kısaca durulacak, ardından ağırlıklı olarak planlı dönem sonrası ve 
yakın dönem reformları incelenecektir. Bu kapsamda, Planlı dönem öncesi genel reformlar ve 
Devlet Personel Dairesi ve TODAĐE’nin kurulması, planlı dönem sonrası Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) kurulması, MEHTAP ve KAYA raporları ile Kemal Derviş’in getirdiği 
reformlar, bağımsız düzenleyici kurullar ve son olarak Ak Parti iktidarı tarafından yapılan 
reformlar genel olarak incelenecektir. Kamu örgütlerinin kurumsallaşmalarını daha güncel bir 
perspektiften inceleyerek etki tartışmasını örgütlerde gelinen son nokta üzerinden yapmanın 
bu çerçevede daha verimli olacağı düşünülmektedir. 

Reformların etkisi araştırılırken kurumsallaşma kuramına bağlı olarak örgüte sağladığı 
meşruiyet, ulusal ve uluslararası çevreye uyum gibi kriterler ele alınacaktır. Bu doğrultuda 
reformların kurumsallaşmaya etkileri şu sorular etrafında tartışılacaktır: 

• Reformlar sonrasında örgütler meşruiyet kazanmış mıdır? 
• Kazanılan bir meşruiyet varsa, bu ulusal alanda mı, uluslararası alanda mı olmuştur? 
• Uluslararası alanda kazanılan bir meşruiyet, ülke dinamiklerine uyum sağlayıp ulusal 

çevrede de geçerlilik kazanmış mıdır? 
• Meşruiyet kazanan örgütlerde hangi tip eşbiçimlilik etkili olmuştur? 
• Reform gerçekleşen örgütler kurumsallaşmış mıdır? 

3.1. Planlı Dönem Öncesi Reformlar 

Türkiye’de planlı dönemden önce yapılan reform çabalarının genel olarak yabancı 
uzmanlar tarafından yapılan tespit ve öneriler niteliğinde olmuştur. Bu tespit ve öneriler; 
kırtasiyeciliğin azaltılması, bazı bakanlıkların birimlerinde reformlar, Başbakanlığa bağlı 
enformasyon bölümünün kurulması, kamu çalışanların ülke genelindeki dağılımları ve sahip 
oldukları nitelikler, kamu çalışanlarının ücret ve kariyer planlamaları ile ilgili reformlar, 
Devlet Personel Dairesi kurulması gibi konular üzerine yapılmıştır (Yayman, 2005: 13). 

3.1.1. Devlet Personel Dairesi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi 
Enstitüsü’nün Kurulması 

Devlet Personel Dairesi’nin kurulmasına dair ilk öneri James M. Barker 
başkanlığındaki Milletler Arası Kalkınma Bankası’na mensup bir heyet tarafından Barker 
Raporu adı verilen rapor sunulmuş ancak, daire on yıl sonra 13.12.1960 tarihinde kurulmuştur 
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(Aykaç ve diğerleri, 2003: 163). 1984 yılında ise yeniden düzenlenen dairenin ismi “Devlet 
Personel Başkanlığı” (DPB) olarak değiştirilmi ştir (DPB, 2014).  

Görüldüğü üzere, yabancı uzmanlardan yardım alınmış olmasına rağmen verilen 
öneriler uygulamaya konulmamıştır. Uygulama daha sonra başka bir iktidar tarafından 
gerçekleştirilmi ştir. Türk Kamu Yönetimi’ndeki bu reformun örgütün kurumsallaşmasına 
etkisi önceden belirtilen sorular çerçevesinde değerlendirilecek olursa; ilk olarak meşruiyet 
konusunda değinmekte yarar vardır. Daha önce ülkede bulunmayan bir örgütün yabancı 
uzmanlar tarafından raporlarla iktidara sunulması açık bir reform önerisi göstergesidir. Devlet 
personelinin daha düzenli, verimli ve sistematik bir rejime girmesi, bu örgütü uluslararası 
alanda daha meşru kılacaktır. Söz konusu önerinin uluslararası bir kuruluştan gelen 
yetkililerce verilmiş olması, bu durumu doğrulamaktadır. 

DPB’nin daha önceden sistemde var olmayan bir örgüt olması onun ulusal alandaki 
meşruiyetini sorgulatacak bir faktördür. Ülke dışından ithal edilen bir örgütün ülke 
dinamiklerine uyup uymayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanabilecektir. Söz konusu 
örgütün ilk yıllarında tam olarak kurumsallaşmış olduğu söylenemese de içinde bulunulan 
zaman itibari ile yaklaşık 55 yıllık bir geçmişe sahip olması sebebiyle, ulusal alanda bir 
meşruiyet kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu meşruiyeti uluslararası alanda 
kazanmasında uluslararası bir aktör etkili olmuştur. Barker ve heyetinin önerdiği bu örgüt 
yapılanması, sistemi uygulanan diğer ülkelerden esinlenerek Türkiye’ye önerilmiştir. 

Eşbiçimlilik açısından değerlendirildiğinde, DPB’nin, DiMaggio ve Powell’ın (1983: 
66-67) tanımladığı eşbiçimlilik türlerinden “taklitçi eşbiçimlilik” kapsamına girdiği 
söylenebilir. Bu örgütün yanı sıra, Cumhuriyet rejiminin de yeni kurulmuş olması,  yeniden 
düzenlenen kamu yönetiminin birçok örgütünün gelişmiş diğer ülkeleri taklit ettiği 
söylenebilir. Bu eşbiçimlilikte yabancı uzmanlar ve dolayısıylada uluslararası çevre etkili 
olmuştur. Gelinen noktada DPB, ulusal alanda meşruluk kazanmış ve kurumsallaşmış 
gözükmektedir. 

TODAĐE, 1952 senesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasında 
imzalanan teknik yardım anlaşması çerçevesinde kurulmuştur (TODAĐE, 2014). 2014 yılı 
itibari ile 64 yaşında olan kurum, bu uzun süreyi kurumsallaşmak adına verimli geçiren ender 
kurumlardan biri niteliğindedir (Đsbir, 2012). Bu örgütün kurulmasında Prof. Gunnar 
Heckschere yönetmenlik yapmıştır. Örgütün bünyesinde yabancı öğretim üyeleri 
bulunmaktadır (Mıhçıoğlu, 1988: 9). Bunun yanında, o dönem kamu yönetimi alanında eğitim 
almak üzere Amerikan bursuyla yurt dışına gönderilen 5 kişilik ekip de döndüğünde bu 
kuruma katkılarda bulunacaktır. Bu beş kişiden birisi de Mıhçıoğlu’dur.  

Enstitünün kurulmasını ön gören ilk belge Türkiye ile BM örgütü arasında gerçekleşen 
1952 tarihli bir ek anlaşma sonucu ortaya çıkmıştır. Belgede belirtilen çalışma grubu 
hazırlanmış ve bu grubun rapor doğrultusunda enstitünün görevleri kısaca; kamu yönetimi 
öğretiminin geliştirilmesi, yönetim sorunlarının araştırılması ve çözümler sunulması şeklinde 
belirlenmiştir. 

Görüleceği üzere TODAĐE’nin kurulmasında uluslararası aktörlerin etkisi çok büyük 
olmuştur. Kurumun bugünkü kurumsallığı tartışılamaz bir noktadadır. Türkiye’de ilk kamu 
yönetimi öğretiminin yapıldı ve bu günde birçok kamu görevlisine eğitim veren, araştırmalar 
ve yayınlar yapan kurum gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sahip olduğu meşruiyetle 
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kurumsallığı yakalamıştır. Kuruluş dönemindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, 
kurumda başlangıçtan itibaren süregelen bir “profesyonelleşme” söz konusudur. Bu yönüyle 
kurum, DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) ortaya koyduğu normatif eşbiçimlilik ile 
kurumsallığı yakalamış ve dünya standartlarında bir kurum haline gelmiştir. 

3.2. Planlı Dönem Reformları 

Kamu yönetiminde planlı dönemi başlatan reform Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT)’nın kurulması olmuştur. DPT’nin kurulmasından sonra 1963 yılından itibaren 5 yıllık 
kalkınma planları oluşturulmuş, bu durum devlette ekonomi alanında yapılacak reformlari 
olduğu kadar yönetsel alanda yapılacak reformlari de etkilemiştir (Kalağan, 2010: 70). 

3.2.1. Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 

Uluslararası kuruluşların yardımlarını planlama şartına bağlamalarına paralel olarak, 
27 Mayıs sonrası gündeme ilk gelen konulardan biri planlama olmuştur. Oluşturulacak yeni 
yasanın da kalkınmayı planlı bir şekilde algılamasının aracı bir planlama örgütünün 
kurulmasından geçmektedir. Bunun yanında, Sovyetlerin planlama başarısı da buna ilham 
olmuştur (Aslan, 1998: 104). Bu gelişmeler ve etkiler ışığında 1960’da DPT kurulmuştur. Söz 
konusu etkiler Türkiye’nin kalkınma politikalarının uluslararası alanda meşruiyetini artırmak 
adına yapılan ve zorlayıcı etkilerdir. Bu etkiler genel olarak resmi şekilde zuhur etmemiştir.  
Yine de söz konusu etkilerin DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) tanımladığı eşbiçimlilik 
türlerinden “zorlayıcı eşbiçimlilik”  ile ş ekillendiğini söylemek yerinde olacaktır. 

DPT’nin kurumsallaşma süreci yeni bir reform ile 2012 yılında yeniden şekillenmiştir. 
Bir müsteşarlık olan DPT, 2011 yılında çıkarılan 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile Kalkınma Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır (KB, 2014: 5). Söz konusu 
reform, ilerleyen kısımda Ak Parti döneminde aynı KHK ile yeni kurulan bakanlıkların 
içerisinde değerlendirilecektir. 

3.2.2. MEHTAP ve KAYA Projeleri 

Planlama döneminde kurulan yeni kuruluşlar hemen bir takım icraatlar 
gerçekleştirmişlerdir. Bu girişimler, reform çabaların planlama dönemi öncesinde olduğu gibi 
yabancı uzmanların himayesinden çıkarmaya başlamıştır.  

Coşkun’un (2005: 20) çalışmasında belirttiği üzere; TODAĐE’nin öncülüğünde ve 
yönetiminde hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi’ne (MEHTAP) 
Başbakanlıktan, Siyasal Bilgiler Fakültesinden, bazı bakanlıklardan ve özel sektörden 
toplamda 33 araştırmacı katılmış ve rapor 1963 yılında hazırlanmıştır. Raporun genel içeriği; 
merkezi yönetimin görev dağılımlarının düzenlenmesi, örgüt yapılarının iyileştirilmesi, etkin 
bir mali kontrol, sistematik planlama ve koordinasyon, daha etkin bir personel sistemi ve 
örgütlenmenin iyileştirmesi ve idarenin geliştirilmesi çalışmalarını üstelenecek bir 
mekanizmayı önermektedir. Özdicle’ye göre (1956’den akt: Güler, 2008: 21) ise MEHTAP, 
şekli bakımından bazı küçük ve parlak fikirler getirse de daha çok statükoyu koruyucu bir 
görev üstlenmiştir. Yazar ayrıca reform çabalarının “devrin gerektirdiği” şekilde yapılmadığı 
takdirde başarıya ulaşmayacağını vurgulamaktadır. 

TODAĐE’nin hazırladığı bir başka proje de 1989’da başlanarak 1991’de tamamlanan 
Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA)’dir. Rapor kamu yönetimi ile ilgili genel 
önerilere yer verirken, il yerel yönetimleri, ilçe yerel yönetimleri, köy yerel yönetimleri ve 
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belediyelerle ilgili ayrıntılı önerilerde bulunulmuştur (Urhan, 2008: 89). DPT’nin istemiyle 
TODAĐE tarafından hazırlanan bu proje, kapsamı ve çalışma sistematiği bakımından 
Türkiye’nin yaptığı en önemli araştırmalardan biridir (Ergun, 1991: 12; Yılmazöz, 2009: 
298). Aynı zamanda bu proje Avrupa Topluluğu’na (AT) hazırlık çalışmaları olarak 
nitelendirilebilecektir. 

Đki rapor da genel olarak göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin kendi içinden 
çıkan ve iç dinamiklerini araştıran, göz önünde bulunduran ve öneriler veren raporlar 
olmuştur. Bu öneriler önemli şekilde uygulamaya geçmemiştir ancak, TODAĐE ve DPT 
tarafından yapılan bu çalışmalar iki kurumun da meşruiyetini artıracak nitelikte olmuştur. Zira 
günümüzde bile TODAĐE’nin adı MEHTAP ve KAYA raporlarıyla anılmaktadır. Bu yönüyle 
raporlar söz konusu kurumların kurumsallaşmasına etki etmektedir. DiMaggio ve Powell’ın 
(1983: 66-67)eşbiçimlilik mekanizmaları çerçevesinden bakılacak olursa, Mehtap raporu daha 
çok iç dinamiklerle ilgili olduğu ve devletin kendi kurumları tarafından çıkarıldığı için 
zorlayıcı nitelikte değillerdir. Burada taklitçi eşbiçimlilikten bahsedilebilir. KAYA projesi de 
Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na tam üyelik için başvuruda bulunduğu sırlarda hazırlandığı 
ve belirtildiği gibi bu topluluğun gerekliliklerine uyum sağlama amacı güttüğü için taklitçi 
eşbiçimlilik olarak nitelendirilebilir. Bu yıllarda henüz Kopenhag kriterleri belirlenip aday 
ülkelere zorunluluk koşulmadığı için, zorlayıcı eşbiçimlilikten söz etmek doğru olmayacaktır. 
Sonuç olarak bu çalışmalar DPT ve TODAĐE’nin kurumsallaşmasına katkıda bulunmuş 
çalışmalardır.  

3.2.3. Kemal Derviş Dönemi Reformları 

Türkiye’de 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu’nda Cumhurbaşkanı ile Başbakan 
arasında yaşanan sert gerilim sonucunda, ekonomideki istikrarsızlık büyüyerek büyük bir kriz 
oluşturmuştur. Bunun akabinde Kemal Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı görevine 
getirilmiştir (BDDK, 2010: 27). Derviş’in göreve getirilmesinden sonra ekonomi alanında 
reform çabaları izlenmiştir. Bu reform çabaları “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı” kapsamında yapılsa da genel olarak Kemal Derviş Reformları olarak bilinmektedir. 

BETAM’ın (2011: 7) araştırmasında belirtildiği üzere; Kemal Derviş Reformlarının en 
önemlilerinden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yasasının düzenlenmesi ve bu 
bankanın esas görevinin “fiyat istikrarını sağlamak” olarak belirlenmesi olmuştur. Banka, bu 
konudaki politikaları yürütürken bağımsız olacaktır. Diğer yandan ekonomide kur çıpası 
yöntemi terk edilerek enflasyon hedeflemesine geçilmiştir. Ekonomi alanında bankacılı 
sektörü üzerinde çeşitli reformlar yapılmış, birçok tasfiye edilmiştir. Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu (BDDK) özerkleştirilmi ştir. Ayrıca, kamu kesiminde, kamu 
hizmetlerini daha şeffaf, adalet ve hesap verebilir bir hale getirmek adına iyi yönetişime vurgu 
yapan söylemler getirilmiştir. Söz konusu reformlar için gerekecek mali kaynaklar IMF ve 
Dünya Bankası’ndan sağlanmıştır (ATK, 2001: 14). 

Kemal Derviş döneminde gerçekleştirilen reform çabaları genel olarak dönüşümler 
üzerine inşa edilmiştir. Ele alınan örneklerde görüldüğü gibi, Merkez Bankası’nın ve 
BDDK’nın kurumsal yapı ve yetkileri daha bağımsız bir hale getirilmiştir. Đki kurum 
kazandıkları bu bağımsız yapılar neticesinde kurumsallaşma yönünden kazanımlar elde 
etmiştir. Zira bu kurumların ekonomik alanda devletin kontrolünden uzaklaşmaları kendi 
kurumsallaşmaları açısından onlara daha geniş bir alan sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir husus, kurumların reform sürecinden sonra vatandaşların algısındaki 
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meşruiyetlerinin azalmış ya da artmış olabileceğidir. Bu durum kurumlara odaklı yapılacak 
olan ve algı ölçen ampirik çalışmalarda ölçümlenebilecektir ancak reformların uluslararası 
alanda bu kurumlara daha fazla meşruiyet sağladığı açıktır. Reformların gerçekleştirilmesi 
için IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların kaynak sağlıyor olması bunun bir 
göstergesidir. 

Ekonomi alanındaki istikrar, meşruiyet ve çevreye uyum çerçevesinden bakıldığında, 
ülkelerin kurumsallaşmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ekonomi konusundaki bu 
meşruiyet, son yıllarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdikleri 
notlarla da ölçülendirilmektedir. Uluslararası düzeyde sağlanan meşruiyet, daha sonradan 
ulusal düzeyde etkili olabilecektir. Derviş dönemi reform çabalarına bakıldığında; ekonomik 
ulusal ve uluslararası çevrenin zorlayıcı bir etkisi göze çarpmaktadır. Bu durumda, ilgili 
örgütlerin biçimsellik açısından DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) zorlayıcı eşbiçimlilik 
mekanizmasının işlediği söylenebilecektir. Merkez Bankası, BDDK, enflasyon tabanlı sistem, 
gelinen dönemde meşruluğu ülke vatandaşları tarafından da kabul edilen kurumlar haline 
gelmiştir. Aynı dönemde ve dönemin etki kapsamında kurulan başka bağımsız düzenleyici 
kurullar bunları ayrı başlık altında anlatmakta yarar vardır. 

3.2.4. Kurulan Bağımsız Düzenleyici Kurullar 

Türk Kamu Yönetimi içerisindeki yeri bugün dahi tartışma konusu olan Bağımsız 
Düzenleyici Kurullar (BDK), dünyaya paralel bir şekilde 1980 sonrası kurulmaya başlamış ve 
2000’li yıllara gelindiğinde ise sayıları giderek artmıştır (Er, 2010: 185). 2003 tarihli 5018 
sayılı Kanun değişen cetvellerine göre Türkiye’de ilk 1981 yılında kurulan Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) ile birlikte, 1983 yılında kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 
1994 yılında kurulan Rekabet Kurumu kurulmuştur. Akabinde, 1999 yılında BDDK, 2000’de 
Telekomünikasyon Kurumu, 2001’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Şeker 
Kurumu, 2002’de Tütün ve Alkollü Đçecekler Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve Kamu Đhale 
Kurumu (KĐK) kurulmuştur (Leblebici ve diğerleri, 2012: 92; Er, 2010: 185; Karakaş, 2008, 
112-117). 

Düzenleyici kurullar, özellikle YKĐ anlayışının dünya genelinde hâkim olması ile 
birlikte kamu kesimi ve özel sektörün faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, devletin 
sunduğu hizmetlerin azaltılması, devletin hantallığının azaltılması ve devlete işlerlik 
kazandırılması amaçları ile kurulmuşlardır. Leblebici ve arkadaşlarının (2012: 102) 
çalışmalarında, bu kurulların sahip oldukları personel atama rejimleri, mesleki yeterlilik 
seviyeleri ve görev süreleri ile ilgili soru işaretlerinden dolayı bağımsızlıklarının 
sorgulandığını vurgulanmaktadır. Kurulan kurumların belirli bakanlıklarla ilişkilendirilmesi, 
personellerin birer devlet memuru olması, kurumların değişime karşı olan dirençlerini 
niteleyen “atalet” (eylemsizlik) kavramı gibi nedenlerle kurumların meşruiyet kazanmada ve 
kurumsallaşmada yaşadığı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Đlk olarak 1887 yılında ABD’de kurulan Devletlerarası Ticaret Komisyonu,  daha 
sonra Đngiltere ve Fransa başta olmak üzere diğer ülkelerde de kurulan bağımsız düzenleyici 
kurullar, ülkelerde kamu yönetimine katılan kurumlar arasındadır. Bu ülkeler de hesaba 
katıldığında yine de bu kurulların “siyaset üstü” kurumlar olduğunu söylemek doğru 
olmayacaktır (Karakaş, 2008: 107). Kurumsallaşma kuramı çerçevesinden bakıldığında,  
uluslararası çevrelerdeyüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olan bağımsız düzenleyici kurullar 
meşru olarak tanımlanabilecektir.  
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Türkiye’deki BDK’lar da ülkesel ve uluslararası konjonktüre bağlı olarak 
kurulmuşlardır. Uluslararası siyasal çevrenin etkisi ve ülke içi ekonomik dinamiklerin görece 
gerekliliği sonucunda bu yapıların kurulması DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) zorlayıcı 
eşbiçimciliğini yansıtmaktadır. BDK’ların uluslararası meşruiyeti yüksek olsa da ülke içinde 
meşrulukları sorgulanmaktadır. Bu sorgulamada Türkiye’nin iç dinamikleri, siyasal 
anlamdaki kutuplaşmalar, süregelen reform çabalarının fazlalığı gibi faktörler etkili olmuştur. 
Tüm bunlara rağmen, bağımsız düzenleyici kurulların çeşitli fonksiyonlarının gelinen 
dönemde dahi sorgulanıyor olması, bu kurulların Türkiye’de henüz kurumsallaşmadığını 
göstermektedir. 

3.3. Ak Parti Hükümeti Dönemi Reformları 

Türkiye’de kamu yönetimi alanında çok sayıda ve önemli reformların yaşandığı bir 
dönem de 2002’de Ak Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle başlamıştır. Đktidara geldiği 
günden beri içinde bulunulan 2014 yılına bu tekil iktidarını korumayı başarmıştır. Partinin 
kuruluş tüzüğünde yer alan “üç dönem kuralı” da siyasi partiler bazında yapılan ilk reform 
çabası olarak ele alınabilecek niteliktedir. Partinin seçmen nezdindeki meşruiyetinin 
sürekliliği açısından önemli olan bu kurala, çeşitli tartışmalara rağmen sadık kalınmıştır.2Ak 
Parti hükümeti döneminde askeri, idari ve mali/ekonomik birçok reform yapılmıştır. 

Askeri alanda yapılan reformların büyük bir kısmı askeriyenin sivilleştirilmesi 
yönünde olmuştur. 2004 yılındaki Anayasa değişikli ği ile Genel Kurmay Başkanlığı’nın 
Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) üye seçme yetkisi sonlandırılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Sayıştay denetimine tabi olmuş, 2010’daki değişiklik ile Yüksek Askeri Şura’nın ilişik 
kesme kararları idari yargı denetimine açılmış, Askeri Mahkemelerin yetkileri çeşitli alanlarda 
sınırlandırılmış, kuvvet komutanları görevleri ile işledikleri suçlar konusunda sivil yargı 
denetimine tabi olmuştur (Sözen, 2011: 140). Belirtilen reformlar dışında asker ile kaymakam 
ve vali arasındaki ilişkileri düzenleyen reformlar da yapılmıştır. 

Ak Parti Hükümetinin idari alanda yaptığı en büyük reformlar yönetim organlarında 
görülmüştür. 6 Nisan 2011 tarihinde hükümete 6 ay süre ile Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) çıkarma yetkisi veren yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul 
edilmiştir. “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini 
Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri Đle Kamu 
Görevlilerine Đlişkin Konularda Yetki Kanunu” ile yeni bakanlıklar kurulmuş, eski bakanlıklar 
ve müsteşarlıklar kapatılmış ve bazılarında da yeniden düzenlemeler yapılmıştır (TMMOB, 
2011: 5). Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su Đşleri Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı eski müsteşarlık ya da genel müdürlüklerin kapatılması, var olan 
bakanlıkların adının değiştirilmesi gibi düzenlemelerle yeni kurulan bakanlıklar olmuşlardır. 

Kayıkçı’nın (2013: 40) vurguladığı üzere; yeni kurulan bakanlıkların görev 
mantıklarında önemli bir değişiklik göze çarpmaktadır. Değişiklikte, geleneksel bakanlık 
örgütlenmesinin ilkesi olan “kamu hizmetlerini” yerine getirmek yerine yeni kurulan 
bakanlıklarda “yönetim süreçlerini” yerine getirmek ibaresi getirilmiştir. Buradan anlaşılacağı 
üzere, devlet iş gören rolde olmak yerine düzenleyici ve koordine edici bir rol üstlenmektedir.  

                                                           
2 Tartışma ile ilgili gündemde yer almış bir haber için bkz. http://www.trtturk.com/video/detay/3-donem-kurali-
degismedi.html/69 Erişim Tarihi: 27.12.2014. 
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Ak Parti hükümeti zamanında hızlanan reform çabalarının bir kısmı da bölgesel 
kalkınma alanına yönelmiştir. Özellikle AB’ye katılım sürecinde Türkiye, katılım öncesi 
bölgesel kalkınma yardımlarından ve katılım sonrası da yapısal fonlardan yararlanabilmek 
adına 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde AB’ye Kalkınma Ajanslarını kuracağını 
taahhüt etmiştir (Özen, 2005: 2). 2002 ve 2009 yılları arasında yapılan çeşitli hukuki 
düzenlemeler ile “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirli ğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete 
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası 
ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak”  (5449 sayılı Kanun) amacıyla toplamda 26 adet 
kalkınma ajansı kurulmuştur (Yılmaz, 2010: 185-186).  

Büyükşehir belediyelerinin sayısını artıran ve 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun 
da yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen köklü reformlardan biridir. Bu kanun ile AB’ye 
paralel olarak yerelleşme politikası uygulanmak istenmiştir. Diğer yandan bu reformu 
yerelleşme değil, yerelde daha da merkezileşme olarak tanımlayan, anayasa ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik şartına aykırı bularak eleştirenler de vardır.3 

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı için yapılan reformlardan biri de 2003 
yılında çıkarılan “Bilgi Edinme Kanunu”dur (SDE, 2013: 29). Bu kanun ile Ak Parti 
hükümeti, hesap veren yönetim anlayışının bir sonucu olarak vatandaşa devlet ile ilgili bilgi 
edinme imkânı sağlarken, gizlilik ve devlet sırrı politikasının yerine şeffaflık ve hesap 
verebilirlik ilkelerinin ve katılımcılığın güçlendirildiğini vurgulamıştır (Ak Parti, 2013). 
Bunun dışında internetin gelişimi ile birlikte kullanımı artan, bilgi edinme hakkı ile şikâyet 
bildirimine aracılık eden Başbakanlık Đletişim Merkezi (BĐMER), vatandaşlar tarafından sık 
kullanılan araçlardan biri olmuştur.4 

Türkiye’de 2000’li yıllarda gerçekleştirilen mali reformların temel çerçevesini 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır. Kamu açıklarının 
giderilmesi, sosyal güvenlik sistemindeki sorunların çözülmesi, bütçe harcama kanallarının 
iyileştirilmesi, bütçeleştirme işlemlerinin kolaylaştırılması, muhasebe ve istatistik sisteminin 
zayıflıklarının giderilmesi, harcama kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, piyasaların 
serbestleştirilmesi ve düzenlemesi gibi ihtiyaçlar doğrultusunda bu kanunun çıkarılması 
zorunlu hale gelmiştir (Usta, 2011: 40-42). Söz konusu kanuna bağlı olarak kayıt dışı 
istihdamın azaltılması Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile tüm vatandaşlara sosyal güvenlik 
sağlanması gibi reformlarda gerçekleştirilmi ştir. 

Ak Parti hükümetinin gerçekleştirdiği en büyük reformlardan biri de siyasi, kültürel ve 
sosyal alanların tümünde bir reform olarak tanımlanabilecek olan “çözüm süreci” 
politikasıdır. Bu politikayla birlikte yıllarca Türkiye’nin iç sorunlarından biri olan terör örgütü 
PKK ile bir uzlaşma sürecine girilmiştir. Sürecin başlarında vatandaşların tepkisi daha çok 
iken son zamanlarda bu tepkilerin azaldığı düşünülmektedir. Sürecin henüz tamamlanmamış 
olduğu göz önünde bulundurularak, bu reformla ilgili ayrıntılı yorum yapılmayacaktır. 

                                                           
3 Đlgili tartışma için bkz. 
http://dosya.marmara.edu.tr/sbmyo/kamureform/Sempozyum/Sempozyum_Bildiri_zetleri.pdf (iç. Özden, K). 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgReports.aspx Erişim Tarihi: 27.12.2014. 
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Türkiye’de 2000’li yıllarda Ak Parti hükümetinin iktidara gelmesiyle başlayan 
reformlar süreci istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir. Bu reformların büyük kısmında AB uyum 
süreci doğrultusunda atılan adımlar ve Türkiye’nin daha güçlü, bölgesinde lider bir ülke olma 
vizyonu etkili olmuştur. Bu çabalar ülkenin makro anlamda kurumsallaşma eğiliminde 
olduğunun göstergesidir. AB’ye üyelik yolunda atılan adımlar ve yapılan reformlar, 
Türkiye’nin AB nezdindeki meşruiyetini pekiştirecek araçlardır. Diğer yandan, uluslararası 
alanda sağlanacak meşruiyet ile ülke sınırları içerisinde vatandaşların algılarındaki meşruiyet 
de örgütler açısından önem arz etmektedir. Zira uluslararası alanda meşruiyet sağlayacak bir 
reform ülke sınırları içerisinde aynı şekilde karşılanıp değer görmeyebilecektir. 

Askeri yapının özellikle yargı alanında sivilleşmesi, kurumsallaşma açısından halkın 
gözünde meşruiyet sağlayacak niteliktedir ancak; yıllardır toplum tarafından kabul edilmiş ve 
güven algısı en yüksek olan TSK’nın sivilleşmesi bu algıyı ve dolayısıyla meşruiyeti 
düşürebilecektir. Bu konu ayrı bir çalışma konusu olabilecektir.5 Başka bir açıdan 
bakıldığında, askeri yargıda yapılan sivilleşme dışa kapalı olan bu mekanizmayı daha şeffaf 
hale getirmektedir. Bu yönüyle söz konusu meşruiyetin uzun dönemde artması da kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bakanlıkların yapılarını değiştiren, yenilerini kuran reformlara bakıldığında; bu 
reformlar ilgili bakanlıkların hizmetlerini daha iyi yerine getirmesi bakımından önem 
taşımaktadır. Örnek olarak; AB katılım sürecindeki adımların koordine ve kontrol edilmesi 
amacıyla kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı bu konuya verilen önemi göstererek, AB 
vizyonunu kurumsallaştırma amacı gütmektedir. DPT müsteşarlığından, Kalkınma 
Bakanlığı’na dönüşen kurum da kalkınma konusuna verilen önemi göstermektedir. Nihayet, 
belirli bir konuya odaklı oluşturulan örgütlerin, o alanda kurumsallaşması daha hızlı olacağı 
düşünülmektedir. Asli görevleri “yönetim süreçlerini” yürütmek olan bu yeni bakanlıklar, 
devletin düzenleyici bir role bürünme isteğinin göstergesidir. Düzenleyici bir rol, devlet 
açısından daha çok meşruiyet ve piyasa, özel sektör, STK’lar açısından çevreye uyum 
sağlayıcı olacaktır. 

Ak Parti hükümeti döneminde sayıları çoğalan BDK’lar ve Kalkınma Ajanslarının 
meşruiyetleri bugün dahi vatandaşlar tarafından sorgulanmaktadır. BDK’lar bağımsızlıkları 
ve dolayısıyla meşruiyetleri yönünde sorgulanırken, Kalkınma Ajanslarının işlerlikleri, 
varlıkları yönünden yine meşruiyetleri sorgulanmaktadır. Özellikle Kalkınma Ajanslarının 
eski ve verimsiz bir örneği olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bu örgütlerin varlığını, 
sayılarının çoğalmasını ve bu örgütlerin gelecekteki verimliliğini sorgulatmaktadır.  

BDK’lara paralel bir yapı olarak kurulan 2012 yılında yasalaşma süreci tamamlanarak 
Ombudsmanlık getirilmiş ve bu adım Türkiye’yi AB üyesi ve adayı, ombudsmanlık 
kurumuna sahip olmayan tek ülke olma sıfatından kurtarmıştır (Efe ve Demirci, 2013: 3). 
Anlaşılacağı üzere, bu adım da AB üyelik ve uyum sürecinin bir yansıması olarak tezahür 
etmiştir. 

AB uyum ve katılım sürecinde yapılan reform çabalarından olan 6360 sayılı kanun ve 
paralelindeki yerelleşme hareketleri de Türkiye’nin AB nezdindeki meşruiyetini artırmaya 
yöneliktir. Büyük çerçeveden bakıldığında, AB’ye katılım konusu, genel olarak ülkenin 

                                                           
5 TSK’ya güven algısı ile ilgili bir haber için bkz. http://www.internethaber.com/bu-anket-tskyi-sarsacak-
520255h.htm Erişim Tarihi: 27.12.2014. 
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kurumsallaşmasına yöneliktir. Söz konusu birliğe dâhil olmak Türkiye için kurumsallaşma 
açısından önemlidir. 

YKY anlayışına paralel olarak Ak Parti döneminde şeffaflık, yönetime katılım, hesap 
verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerine dayanan; Bilgi Edinme Kanunu ve Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilen reformlar, örgütlerin özellikle vatandaşların 
algılarında oluşturacakları meşruiyet açısından önem taşımaktadır. Bu reformlar aynı 
zamanda uluslararası çevredeki ülkelerin yönetimlerine uyum sağlamak amacını da 
taşımaktadır. 

Ak Parti hükümeti döneminde gerçekleştirilen ve bu başlık altında ele alınan 
reformlara genel olarak bakıldığında, DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) eşbiçimlilik 
mekanizmalarının tümünün etkili olduğu gözlemlenmektedir. AB’ye uyum sürecindeki 
taahhütler sonucunda ortaya çıkan yerelleşme, ombudsmanlık kurumunun ortaya çıkışı, 
BDK’ların sayısının çoğalması reformlarda zorlayıcı eşbiçimlilik, AB destekleriyle işlerlik 
kazanmaya çalışan kalkınma ajansları örneklerinde normatif eşbiçimlilik,  BDK’ların 
sayısının çoğalmasında ise zorlayıcı ve taklitçi eşbiçimlilikten (Leblebici ve diğerleri, 2012: 
103) söz etmek yanlış olmayacaktır. Ak Parti iktidarı boyunca yaşanan reformlar sonucunda 
söz konusu eşbiçimlilik türleriyle şekillendirilen örgütlerin gelinen noktada tam olarak 
kurumsallaştıklarını söylemek zor olsa da, reform çabalarının bu kurumsallaşma sürecine 
olumlu etkide bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye2de sürekli gündemde olan 
ve adı geçen 2023 vizyonu dikkate alındığında, reformların 20002li yılların başından itibaren 
radikal şekilde hayat buluyor olması, Türkiye’nin ve devlet örgütlerinin genel kurumsallaşma 
sürecinin işlediğini göstermektedir. 

4. Sonuç 

Kurumsallaşma, örgütlerin devamlılığı için önemlidir. Kamu yönetimi alanında yer 
alan, devlet tabanlı örgütlerin kurumsallaşması, kamu düzeninin istikrarı ve kamu yönetiminin 
verimliliği açısından olumlu olacaktır. Örgütlerin çevrelerine doğru bir şekilde uyum 
sağlamaları, ulusal ve uluslararası çevrelerde meşruiyete sahip olmaları söz konusu 
kurumsallaşmanın temel faktörleridir. 

Sargut (2001: 135); Türk Kamu Yönetimi reform çabalarına genel olarak bakıldığında; 
Türkiye’de reformlarla birlikte çeşitli alanlardaki örgütlerin sayılarının hızla artmasının 
DiMaggio ve Powell’ın (1983: 66-67) zorlayıcı, öykünmeci ve normatif eşbiçimlilikleri 
arasından öykünmeci eşbiçimlili ğini yansıttığını düşünülmektedir (akt: Leblebici ve diğerleri, 
2012: 101). Đlgili çalışmanın yapıldığı yıllar Ak Parti hükümetinin iktidara geldiği yıllın 
hemen öncesine ait olması bu kanıyı biraz da olsa değiştirebilecek niteliktedir. Özellikle 2002 
sonrası dönemde AB’ye uyum politikaları sonrası ve 2001 krizinin sonuçları olarak 
Türkiye’deki örgütlerin uluslararası çevreden etkilenmesi ve reformları çevre ve koşullara 
göre zorunlu bir şekilde gerçekleştirmesi, diğer yandan kurulan bazı örgütlerin 
profesyonelleşmesi için AB’den destek alınması, zorlayıcı ve normatif eşbiçimlili ğin izlerini 
taşımaktadır. 

YKY anlayışının getirdiği, şeffaflık, etkinlik, verimlilik, katılım, hesap verebilirlik 
gibi kavramların Türkiye’de dikkate alınmaya başlandığı 2000’li yıllarda, bu yönde 
gerçekleştirilen yerelleşme, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu, 
BĐMER’in etkinlik kazanması gibi reformlar kurumların ve dolayısıyla iktidarın meşruiyet 
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kazanmasına ve kurumsallaşmasına yardımcı olan reformlardır. Diğer yandan bazı reformlar 
örgütlerin meşruiyetlerini ülke içinde sorgulanır hale getirebilmektedir. Bu bağlamda, 
örgütlerin meşruiyeti ve kurumsallaşması iki açıdan ele alınmalıdır. Örgütler uluslararası 
çevrede meşruiyet kazanıp kurumsallaşırken, ulusal çevrede vatandaşların algısında aynı 
kazanımları göstermeyebilirler. Çalışmada ele alındığı üzere BDK’lar buna örnek olarak 
gösterilebileceklerdir. 

Türk Kamu Yönetimi, Cumhuriyet sonrası süreçte, çeşitli dönemlerde çeşitli etkiler ve 
gereksinimler sonucu birçok reforma uğramıştır. Yeni kurulan bir devletin savaşlardan 
çıkarak kendini toparlaması, yeniden yapılandırması ve bunu gerçekleştirirken de gelişmiş 
ülkeleri örnek alması, devlete bağlı örgütlerin kurumsallaşmasına yönelik zorunlu olarak 
izlenen bir yoldur. 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişen küreselleşme süreci söz konusu 
reform sürecinde hızlandırıcı rol oynamıştır. Gelinen noktaya bakıldığında Türkiye ve Türk 
Kamu Yönetimi örgütlerinin, yaşanan krizler ve siyasi istikrarsızlıklara rağmen başarılı bir 
kurumsallaşma sürecinden geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Reformlar sonucu kurulan ya da değişen bazı örgütlerin meşruiyeti vatandaşlar 
tarafından sorgulanıyor olsa da, yapılan reformların uzun vadede bu örgütlerin 
kurumsallaşmasına olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir. Uluslararası aktörler ve 
gelişmiş ülkelere uyum sağlama hedefinde yapılan reformlar, Türkiye gibi Cumhuriyetin 
kurulmasından kısa bir süre sonra gelen devrim ve inkılaplara bir şekilde hızlı bir uyum 
sağlamış ve benimsemiş, onları kurumsallaştırmış bir ülke için zor handikaplar değildir. 
Dünya sahnesinde diğer ülkelerce meşruluğu tanınan, daha güçlü bir devlet olmak adına, 
kamu örgütlerine paralel olarak Türkiye’nin ülke olarak kurumsallaşması gerekmektedir. 
Dolayısıyla bu yolda yapılacak olan reform çabaları artırılmalıdır. Reformlar yapılırken daha 
stratejik politikalar izlenmelidir. Reformlar, ülke içi dinamikler hesaba katılarak 
hazırlanmalıdır. Kamu örgütleri üzerinde gerçekleştirilecek reformlar, uluslararası çevrede 
meşruiyet ve uyum sağlamaya yönelik yapılırken aynı zamanda ülke vatandaşları nezdinde de 
meşru karşılanacak şekilde planlanmalıdır. Vatandaşlar gözünde bu meşruiyeti sağlamak 
adına yapılacak reformlar öncesi kamuoyu araştırmalarına önem verilmeli ve vatandaşların 
politika üretim sürecine katılımı sağlanarak verimli sonuçlar alınmalıdır. Şeffaflık, etkinlik, 
verimlilik, katılım, hesap verebilirlik gibi YKY ilkelerini destekleyici reformların, kamu 
örgütlerinin hem ulusal hem de uluslararası çevrede kurumsallaşmasını sağladıkları göz 
önünde bulundurularak, bu çerçevede ilerici adımlar atılmalı ve reformlar 
gerçekleştirilmelidir. 
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KIRGIZ ĐSTAN’DA HALKIN, GÜMRÜK B ĐRLĐĞĐ ÜYEL ĐĞĐNE ĐL ĐŞKĐN 
GÖRÜŞLERĐ: ALAN ARA ŞTIRMASI 1 

Yrd. Doç. Dr. Yasar AYYILDIZ *,   Dr. Bekir Cihan UÇKAÇ **  
 

Öz 

Temmuz 2010’da Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın katılımıyla bir Gümrük Birliği 
kurulmuş ve bu birlik 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle de Tek Ekonomik Bölge olarak faaliyete geçmiştir. Tek 
Ekonomik Bölge’nin ileride bölgedeki diğer ülkelerin de katılımıyla Avrasya Birliği’ne doğru atılan ilk 
adımlardan biri olduğu düşünülmektedir. Kırgızistan ile Tacikistan’ın da gelecekte Gümrük Birliği’ne girmek 
istedikleri bilinmektedir. Kırgızistan’dan sonra diğer Orta Asya ülkelerinin de üyelik için başvuruda bulunması 
beklenmektedir. Rusya, Kazakistan ve Belarus’un oluşturdukları Gümrük Birliği’ne katılma konusunda istekli 
bulunan Kırgızistan için böyle bir üyeliğin potansiyel getirileri olmakla birlikte muhtemel olumsuzlukları da 
bulunmaktadır. Bu çalışmada Kırgızistan’da halkın Gümrük Birliği üyeliği ile ilgili düşünceleri bir anket yardımı 
ile ölçülmeye çalışılmıştır. Kırgızistan’da halkın Gümrük Birliği’ne genel olarak güçlü bir destek verdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Gümrük Birliği, Tek Ekonomik Bölge, Avrasya Birliği, Girişimciler, Rusya 
Federasyonu, Orta Asya, Kırgızistan.  

PEOPLE’S OPINION ON CUSTOMS UNION MEMBERSHIP IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC:  AN EMPIRICAL SURVEY 

Abstract 

On July 2010, with the participation of the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan, was 
established a Customs Union and this union, as of January 1, 2012, went into operation in the Common 
Economic Space. It is thought that Common Economic Space will be a first step towards Eurasian Union with 
the participation of other countries in the region. Kyrgyzstan and Tajikistan are expected to be candidates in 
Customs Union in the future. After the Kyrgyz Republic, the other Central Asian countries are expected to apply 
for membership. For the Kyrgyz Republic, willing to participate in the customs union, there are also the potential 
benefits of such a membership as well as potential drawbacks. In this study, it has been measured the thoughts of 
people on the Customs Union in the Kyrgyz Republic, with the help of a questionnaire. It has been concluded 
that, people in Kyrgyzstan, in general, strongly supports the customs union.  

Keywords: Customs Union, Common Economic Space, the Eurasian Union, Entrepreneurs, the Russian 
Federation, Central Asia, the Kyrgyz Republic. 
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1. GĐRĐŞ: ORTA ASYA’DA ETK ĐNLĐK MÜCADELES Đ VE ENTEGRASYON 
FAAL ĐYETLER Đ 

Orta Asya batı ile doğunun en uç noktalarını birbirine bağlayan geçiş koridoru 
niteliğindedir. Bu nedenle jeopolitik öneme haizdir. Ayrıca hem tarihi, hem siyasi hem de 
çeşitli güvenlik gerekçeleri ile Orta Asya’da nüfuz sahibi olmak isteyen büyük ve komşu 
ülkeler bu bölgeye ilgi duymaktadırlar (Kumarova 2006: 7). Bölgenin enerji ve toprak altı 
zenginliği bu ilgiyi arttıran etkenlerin başında gelmektedir. 

Soğuk Savaş sonrasında jeopolitik konumu ve zengin doğal kaynakları nedeniyle Orta 
Asya bölgesi yeni bir paylaşım alanı olmuştur. Bölge siyasi, askeri ve ekonomik politikalar 
açısından Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile kısmen 
Türkiye ve Đran gibi büyük güçlerin nüfuz mücadelesi verdiği stratejik bir bölge hâline 
gelmiştir. Bu büyük güçler bölgede yeni kavram, araç ve politikalar geliştirerek nüfuslarını 
arttırmaya, var olan güçlerini pekiştirmeye çalışmaktadırlar (Nogayeva 2012: 183-184).  

Büyük güçlerin Orta Asya bölgesindeki güçlerini arttırma çabaları, elbette sadece 
iktisadi, siyasi ve askeri alanlarla sınırlı kalmamaktadır.  Örneğin Rusya bunun için kitle 
iletişim araçları, büyük ve etkili bir ekonomi, tanıdık dil ve din, tarihsel miras ögeleri, aile 
bağları ve elektronik ürünler gibi çok çeşitli demografik ve kültürel unsurları kullanarak 
bölgedeki sosyo-kültürel etkisini pekiştirme çabası içerisindedir (Nogayeva 2012: 184). 
Bahsedilen bu ve benzeri çabalar Orta Asya’yı bir etkinlik mücadelesi alanı haline getirmiş 
bulunmaktadır. 

Uluslararası arenada bir etkinlik ve nüfuz mücadelesi alanı haline gelmiş bulunan ve 
bir kısmı bölgeye komşu olan Orta Asya ile ilgili devletlerin her birinin bu bölgedeki nüfuz 
mücadelesinde çok değişik hedef ve amaçları olsa da nihai olarak bölgenin bir paylaşım 
arenası olarak görüldüğü bir gerçektir.  

Orta Asya’nın kuzeyinde yer alan Rusya bölgeye en uzun sınırı olan bir ülkedir 
(Kumarova 2006: 10). Rusya’nın Çarlık döneminden başlayarak günümüze kadar devam eden 
Orta Asya ilgisi halen varlığını sürdürmektedir. Rusya bölgede benzerlik ve yakınlık gibi 
etkenlerden ötürü halen etkin bir devlet olarak kalmaya devam etmektedir (Usmanova 2008: 
137). Bu konuda Rusya’yı tetikleyen temel etkenler şöyle sıralanabilir: Enerji kaynaklarının 
transit kontrolünü elinde bulundurmak, radikal Đslam’ın ülkesine sıçramasını engellemek, 
ABD’nin bölgeye demokrasi sevki yoluyla nüfuz etmesinin önüne geçmek, Çin’in bölgede 
etkin olmasını önlemek vb (Usmanova 2008: 133-136; Yazıcı 2006: 101-103). 

Rusya’nın tarihi ve coğrafi yakınlığı sebebi ile bölgedeki bu etkinlik mücadelesinde 
çok çeşitli entegrasyon faaliyetleri yapabilme açısından diğer güçlere göre nispi bir avantaja 
sahip olduğu gözlemlenmektedir. Ancak tam bu noktada Rusya’nın bölgede başlattığı 
entegrasyon faaliyetleri, bölge ülkelerinde demokrasinin geliştirilmesi ve Rus etkisinin 
sınırlandırılması, Çin-Rus stratejik ittifakının geleceği ve Şangay Đşbirliği Örgütü’nün 
entegrasyon düzeyi gibi unsurlar (Pirinççi 2008: 233) ABD’nin de Orta Asya’ya yönelik 
politikalarının belirleyicileri olarak ortaya çıkmakta ve ABD de bu paylaşım arenasına 
girmeye çalışmaktadır.  
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Bu politikaların sacayaklarından birini oluşturan demokratikleştirme, ABD’nin iç ve 
dış politikasında en çok kullanılan kavramdır. SSCB’nin dağılmasıyla demokrasiyi 
benimsetme ve genişleme stratejisi ABD’nin (Nogayeva 2012: 189) Rusya’nın bölgedeki 
etkisini azaltmak (Özdemir 2006: 149) için kullandığı yöntemlerden birisi haline gelmiştir. 

Bu noktada 2000’lerden sonra bölgede artan ABD nüfuzunun, 2005’de Kırgızistan ve 
Özbekistan’da meydana gelen olaylardan sonra gerilemeye başladığı söylenebilirse de, ABD 
her şeye rağmen Orta Asya’daki en etkili güçlerden biri olma özelli ğini devam ettirme çabası 
içerisindedir (Çolakoğlu 2006: 58). Bu çabasının somut bir göstergesi olarak, ABD’nin 
özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra, “terörle mücadele” eksenine dönüp bu bağlamda Orta 
Asya’da üsler kurma ve bunların sayısını artırma yoluna gitmeye başlaması örnek 
gösterilebilir (Özçelik 2012: 35-36). Ancak ABD’nin bölgedeki son askeri üssü olan 
Kırgızistan’daki Manas askeri üssünün geleceği belirsizliğini korumaktadır. Orta Asya 
ülkeleri nezdinde prestij kaybeden ABD’nin küresel terörizmle mücadele edebilmesi ve 
bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol edebilmesi açısından bölgede somut olarak bulunması 
kaçınılmaz olmuştur (Öğün 2011). 

Son yıllarda Orta Asya’da ABD’nin yanı sıra Çin de ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Rusya bölgede bu iki gücün gölgesinde kalmaya, Sovyetler Birliği’nden miras kalan mevcut 
üstünlüğünü hızla kaybetmeye devam ederken, Çin Orta Asya ile ekonomik bütünleşmeye 
büyük önem vermekte ve bölgede yaptığı iktisadi yatırımlar, ticari ve askeri işbirlikleri ile 
bölgedeki nüfuzunu hızla artırmaya çalışmaktadır (Çolakoğlu 2006: 54-58). 

Diğer yandan bölge ülkelerinin büyük çoğunluğunun politikaları Rusya ve ABD 
odaklı olmasına rağmen bölgede AB’de etkili bir oyuncudur. AB, Orta Asyalı hammadde 
üreticisi ülkeler için, çok önemli ve büyük bir pazardır. AB için Hazar’ın batısındaki petrol ve 
doğalgaz kaynaklarının kullanımı çok önemlidir. Ayrıca Avrupalılar açısından bölgedeki 
Alman ve Yunan nüfusla etnik bağlar da mevcuttur (Özdemir 2006: 149-150). 

Asya-Pasifik bölgesinde Rusya’nın en önemli ortağı olan Çin’in Rusya için bir tehdit 
mi yoksa ortak mı olduğu halen tam olarak belirgin değildir (Umruk 2012). Buna rağmen 
kurulmaya çalışılan Gümrük Birliği ve Avrasya Birliği; AB, ABD ve Asya arasında mal ve 
hizmet ticareti ile iş gücü göçü açısından güvenli bir koridor olabilir (EkoAvrasya 2012: 17). 
Bu entegrasyonlar Avrupa’yla Çin arasında bir ticaret köprüsü görevi görebilir (Prajakti vd. 
2011). Zaten bölge ülkelerinden Rusya’ya önemli miktarda bir işgücü göçü vardır (Moldashev 
2011). Örneğin Kırgızistan’ın son yıllarda elde ettiği işçi dövizleri tutarı GSMH’sının 
neredeyse 1/3’üne ulaşmış bulunmaktadır (Ayyıldız 2014: 217-218). 

2. ENTEGRASYON BAĞLAMINDA GÜMRÜK B ĐRLĐĞĐ VE BĐRLĐĞĐN 
ORTA ASYA’YA ETK ĐLERĐ 

Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın katılımıyla Temmuz 2010’da 
kurulmuş bulunan Gümrük Birliği, Ocak 2012 tarihi itibariyle Tek Ekonomik Bölge olarak 
faaliyete geçmiştir (www.russiaprofile.org, 25.12.2011). Bu adımın ileride bölgedeki diğer 
ülkelerin de katılımı ile Avrasya Birliği’nin kuruluşuna zemin hazırlayabileceği 
düşünülmektedir (www.en.beta.rian.ru, 25.03.2012). 
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Avrasya Birliği fikrinin hayata geçirilmesi için, 19 Aralık 2010'da Kremlin Sarayı'nda, 
Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi olarak adlandırılan toplantı, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ve Beyaz Rusya (Belarus) 
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımıyla yapılmıştır. Liderler, üç ülke arasında 
kurulan Gümrük Birliği'nin 1 Ocak 2012'den itibaren Tek Ekonomik Bölge olarak çalışması 
kararı almıştır. Avrasya Birliği'nin bir an önce hayata geçmesi için merkezi Moskova olan, bir 
kısım ulusal yetkileri de zamanla devralması planlanan (Umruk 2012) Avrasya Ekonomik 
Komisyonu adlı yeni bir komisyon kurulmuştur (EkoAvrasya 2012: 17) 

Avrasya Ekonomik Komisyon'unun önümüzdeki süreçte entegrasyonla ilgili 
çalışmaları hızlandırması ve Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında Gümrük Birliği için 
oluşturulan komisyonun da yerini alması planlanmaktadır. Ayrıca Avrasya Ekonomik 
Topluluğu’nun (EurAsEc) bu yılki son toplantısında 1 Ocak 2015’e kadar Avrasya Birliği’nin 
kurulması konusunda mutabakata varıldığı kamuoyuna duyurulmuştur (Umruk 2012). 
Kurulmaya çalışılan bu birlik Avrupa Birliği'ne de rakip olarak görüldüğünden yakından takip 
edilmektedir. 

Eski Sovyet coğrafyasındaki ekonomik büyüklüğün yüzde 83’ünü Rusya, Belarus ve 
Kazakistan oluşturmaktadır. Üç ülkenin verimli bir entegrasyon oluşturması durumunda diğer 
ülkelerin de bu yapıya girebileceği kaydedilmektedir. Kırgızistan ve Tacikistan Gümrük 
Birli ği’ne dâhil olmak için başvurularını yapmıştır ve önümüzdeki yıllarda da aday olmaları 
beklenmektedir (www.stratfor.com, 25.03.2012). Kırgızistan hükümeti, bu çerçevede önemli 
bir adım da atarak, Gümrük Birliği’ne girme sürecini takip edecek bir çalışma komisyonu 
oluşturmuştur. Kırgızistan’dan sonra diğer Orta Asya ülkelerinin de birliğe üyelik için 
başvuruda bulunması beklenmektedir (EkoAvrasya 2012: 17).  

Literatürde, Gümrük Birliği benzeri ekonomik entegrasyonların Orta Asya ülkeleri 
için getirebileceği muhtemel etkiler temel hatlarıyla şöyle sıralanmaktadır (Şağbanşuar 2011: 
2-3; ATF Bank 2010; Özdemir 2006: 120-124; Suyundikov 2006: 32-40; Yılmaz vd. 2011; 
Moldashev 2011; Krotov 2012: 133-136; Simon 2010: 13-24; Isakova vd. 2012: 5): 

- Rekabet gücü zayıf olan bazı bölge ülkeleri bu entegrasyondan zarar görebilecektir, 

- Rusya’dan gelen ithal ürünler diğer ülkelerden gelen ürünlerin yerini alabilecektir. 
Bölge ülkelerinin ithalatında Rusya’nın payı zaten giderek büyümektedir, 

- Rus şirketlerinin, bölgede özellikle avantajlı ve tekel konumunda olduğu, bazı 
sektörleri kontrol etmesi kaçınılmaz olacaktır, 

- Rus şirketlerinin birçok sektörde Bölge ülkelerin firmalarından tecrübe ve rekabet 
gücü anlamında üstünlüğe sahip olması dolayısıyla yerel pazara hâkim olması ve dolayısıyla 
bazı sektörlerde yerli firmaların zarara uğraması ya da kapanması söz konusu olabilecektir, 

- Uluslararası ticarette, üye ülkeler arasındaki en büyük politik güç olan Rusya’ya olan 
bağımlılık daha da artabilecektir, 

- Rusya ekonomisindeki dalgalanmalar bölge ülkelerini de direkt olarak 
etkileyebilecektir, 
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- Bölge ülkelerinin, birçok yatırım ürününün, gümrük vergisi oranlarının artması 
nedeniyle, ekonomilerinin modernizasyonları yavaşlayabilecektir, 

- Ekonomik entegrasyon bölge ülkelerinin ekonomilerindeki çeşitlilik üzerinde 
olumsuz bir etkiye yol açabilecektir. Bölge ülkelerinin ekonomilerinin çeşitliliklerini 
güçlendirmek için ek tedbirler almaları gerekecektir, 

- Bölge ülkelerinin milli paralarını güçlendirme politikaları zayıflayabilecektir, 

- Ortak gümrük tarifesi gelirlerinin paylaşımında, üye ülkeler arasında dağıtımın nasıl 
yapılacağı önem arz etmektedir, 

- Üye ülkelerde döviz düzenleme ve döviz kontrolü komisyonlarının kurulması bölge 
ülkelerinin gümrük gelirlerini azaltıcı etki yapabilecektir, 

- Gümrük gelirlerinin takip edilmesinin zorluğu ve yeni gümrük sistemine yatırım 
yapılması zorunluluğu bulunmaktadır, 

- Bölge ülkelerinden bazıları için söz konusu olan özel statülü Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) üyeliğinin diğer Gümrük Birliği ülkelerini olumsuz etkileyebilecek olması sebebiyle, 
gümrük vergileri ve kotaları konularında sıkıntılar çıkabilecektir. Bazı ülkelerin Dünya ticaret 
örgütü (DTÖ) üyeliğinden ayrılması kaçınılmaz olabilecektir.  

3. GÜMRÜK B ĐRLĐĞĐNE (MUHTEMEL) ÜYEL ĐĞĐN KIRGIZ ĐSTAN’A 
ETK ĐLERĐ 

Bölgesel güçler arasında, hem tarihi hem de coğrafi bağları nedeniyle, halen en 
önemlisi olmayı sürdüren Rusya (Yazıcı 2006: 101-103) Orta Asya’daki etkisini artırma adına 
hem politik hem de ekonomik olarak Gümrük Birliği’ne büyük önem vermektedir 
(Şağbanşuar 2011: 4-6). Bu nedenle oluşturulmaya çalışılan birliği, siyasi bir proje ve 
Kremlin’in siyasi tahakküm kurma girişimi olarak (Umruk 2012) görenlerin yanı sıra, 
Moskova’nın öteden beri uygulamaya çalıştığı dış politikasının bir devamı (Moldashev 2011) 
şeklinde yorumlayanlar da vardır.  

Çarlık ve Sovyet döneminden bu yana Rusya’dan göç alan bölge ülkeleri, SSCB’nin 
dağılmasından sonra bile Orta Asya’da büyük oranda bir Rus nüfusu barındırmaktadırlar. Bu 
açıdan bakıldığında Kırgızistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra, en çok Rus nüfusu 
barındıran ikinci Orta Asya ülkesi konumunda idi. O dönemde Kırgızlardan sonra ikinci olan 
Rus nüfusu, günümüzde Özbeklerden (%13,7) sonra, %12,5 oranı ile üçüncü en büyük etnik 
grubu oluşturmaktadır (Nogayeva 2012: 185). 

Avrasya Ortak Ekonomik Alanı, ileride ortak para birimine de geçilmesi gibi pek çok 
unsuru içinde barındıran bir entegrasyon öngörmektedir (Umruk 2012). Avrasya Birliği’nin, 
Rusya’nın para birimi rublenin ya da başka yeni bir para biriminin kullanıldığı; mal, sermaye 
ve işgücünün serbestçe dolaşıma girdiği bir ortak pazarın oluşumuyla gerçekleşebileceği 
beklenmektedir (Umruk 2012).  

Rusya kaynaklı tüm bu endişelere rağmen, coğrafi konumu ve denizlere olan uzaklığı 
sebebiyle, Kırgızistan komşularına bağımlı bir ülkedir. Sovyetler döneminden kalma altyapı 
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bağları, bölgenin Rusya’dan kopmasının kolay olmayacağının işaretidir (Nogayeva 2012: 
189). Çin gelişen ekonomisiyle ve düşük üretim maliyetleri ve rekabet gücüyle bölgede 
giderek artmakta olan bir etkiye sahiptir (Şağbanşuar 2011: 4-6). Kırgız Hükümeti birliğe 
katıldığında birçok problemle karşılaşacağının farkındadır ancak birliğe katılmamak da büyük 
bir maliyet olarak karşılarında durmaktadır (www.stratfor.com, 25.03.2012). 

Kırgızistan Gümrük Birliği ile her ne kadar daha geniş bir pazara açılma şansı 
yakalayacak olsa da ihraç edebileceği ürün sayısı ve rekabet gücü diğer üye ülkelerin 
ürünlerine göre çok daha azdır (Şağbanşuar 2011: 4-6). Kırgız üreticilerinin büyük Kazak ve 
Rus firmaları karşısındaki rekabet gücünün zayıflığı (Orozobekova 2010), üye olmayan 
ülkelerden yapılacak ithalatın fiyatının yükselmesi vb. Kırgızistan için önemli problemler gibi 
gözükmektedir (Yılmaz vd. 2011).  

Diğer yandan bölgeye girmek isteyen yabancı yatırımcıları çekme açısından bir 
avantaj söz konusudur. Ancak bu yatırımlar için de yine Rusya, Kazakistan ve Belarus ile 
rekabet etmek gerekmektedir (Şağbanşuar 2011: 4-6). Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinin 
Gümrük Birliği ile yaratabileceği sıkıntılar (Orozobekova 2010) ve Türkiye gibi önemli dış 
ticaret ortaklarının ürünlerine uygulanacak sınırlamalar Kırgızistan’ın dış ticaretinde meydana 
gelebilecek olumsuz etkiler olarak göze çarpmaktadır (Şağbanşuar 2011: 4-6). 

Ayrıca birlik bünyesinde oluşacak rekabette özellikle Rus ürünlerinin ve güçlü 
sektörlerinin (Michalopoulos vd. 2004) Kırgız yerli firmaları üzerinde önemli bir üstünlük 
sağlayacağı ortadadır (Şağbanşuar 2011: 4-6). Ancak Bişkek için enerji darboğazı, politik 
istikrarsızlık vb problemler (www.stratfor.com, 25.03.2012) nedeniyle bölgede oluşacak bir 
birli ğin dışında kalma alternatifi pek de makul görülmemektedir. Bu nedenle Kırgızistan’ın 
ancak DTÖ üyeliğinin devamıyla birlikte, yerli üretiminin haricinde ithal ettiği ürünlerin 
Kırgızistan üzerinden Gümrük Birliği ülkelerine girmesini sınırlandıracak düzenlemelerle 
Gümrük Birliği’ne özel statüde (Şağbanşuar 2011: 4-6) girmesi de literatürde beliren 
alternatif öneriler arasında yer almaktadır.  

Literatürde ortaya çıkan tüm bu görüşlerden yola çıkarak Kırgızistan’ın Gümrük 
Birli ği’ne katılmasının getireceği muhtemel olumlu etkiler özetle aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir:    

- Đktisadi ve siyasi istikrarın sağlanmasında katkısı olabilir, 

- Kırgız firmaları için daha düşük maliyet ve daha kolay taşıma imkânı gelebilir, 

- Đhracat için Rusya, Kazakistan ve Belarus’un oluşturduğu yaklaşık 170 milyon 
nüfuslu yeni ve daha büyük bir pazara açılma şansı doğabilir, 

- Üye olmayan ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergilerinin artması ve birliğe 
üyeliğin ardından üretimde kullanılacak maddelerin vergilerinin azalması ihtimali ile 
doğrudan yabancı yatırımların özellikle üretim sektörüne çekilebilme şansı artabilir, 

- Üye olmayan ülkelere uygulanacak yüksek ithalat vergileri ve Rusya, Kazakistan ve 
Belarus’a ihracat yapma imkânlarının artması nedeni ile yerli yatırımcılar için üretim daha 
cazip hale gelebilir. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

511 

Yine yukarıda verilen açıklamalardan hareketle, Kırgızistan’ın Gümrük Birliği’ne 
katılmasının getireceği muhtemel olumsuz etkiler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Üye olmayan ülkelerden alınan, ilaç sektörü gibi kritik sektörler başta olmak üzere, 
ithal ürün fiyatlarının artması halkın yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyebilir, 

- Uluslararası ticarette, üye ülkeler arasındaki en büyük politik güç olan Rusya’ya 
bağımlılık artabilir, 

- Rus şirketlerinin, özellikle avantajlı ve tekel konumunda olduğu, bazı sektörleri 
kontrol etmesi kaçınılmaz olabilir, 

- Rusya ekonomisindeki dalgalanmalar Kırgızistan’ı direkt olarak etkileyebilecektir, 

- Kırgızistan’ın milli parası olan Som’u güçlendirme politikaları zayıflayabilecektir, 

- Rus şirketlerinin birçok sektörde Kırgız firmalarından tecrübe ve rekabet gücü 
anlamında üstünlüğe sahip olması dolayısıyla yerel pazara hâkim olması ve böylece bazı 
sektörlerde Kırgız firmalarının zarara uğraması ya da kapanması söz konusu olabilecektir, 

- Ortak gümrük tarifesi gelirlerinden Kırgızistan’ın nasıl ve ne oranda pay alacağı 
konusundaki belirsizlik önem arz etmektedir, 

- Hâlihazır 3 üye ülkede döviz düzenleme ve döviz kontrolü komisyonlarının 
kurulmuş olması Kırgızistan’ın gümrük gelirlerinde azaltıcı etki yapabilecektir, 

- Gümrük gelirlerinin takip edilmesinin zorluğu ve yeni gümrük sistemine yatırım 
yapılması zorunluluğu da Kırgızistan’a ek bir yatırım maliyeti getirecektir, 

- Dünya ticaret örgütü (DTÖ)  üyesi de olan diğer ülkelerden Kırgızistan’a giren ithal 
ürünlerin de birliğe üye ülkeleri olumsuz etkileyecek olması nedeniyle Kırgızistan’ın Dünya 
ticaret örgütü (DTÖ) üyeliğinden ayrılması kaçınılmaz olabilecektir. 

4. KIRGIZ ĐSTAN’DA HALKIN, GÜMRÜK B ĐRLĐĞĐ ÜYEL ĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN 
DÜŞÜNCELERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE YÖNEL ĐK ALAN ARA ŞTIRMASI 

4.1.  Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırmanın Amacı: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek şehrinde halkın Gümrük Birliği 
üyeliği ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmada aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır:  

- Üyelik başvurusu yapılan Gümrük Birliği ile ilgili halkın ne düşündüğü, 

- Ekonomik açıdan birincil olarak etkilenecek konumları dikkate alınarak 
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te yerleşik yerli ve Türk girişimcilerin Gümrük Birliği 
konusundaki düşündüklerinin neler olduğu, 
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- Muhtelif demografik özellikler itibariyle, görüşler arasında benzeşme ve ayrışma 
olup olmadığı ya da farklılıklar bulunup bulunmadığı konularına yanıt aranmıştır.  

Araştırmanın Modeli: Araştırma, tarama modelindedir. Genel tarama modelleri, çok 
sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, 
evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemeleridir. Araştırma hem tekil hem de ilişkisel taramalara olanak verecek şekilde 
düzenlenmiştir. Araştırmada, Bişkek şehrinde halkın Gümrük Birliği üyeliği ile ilgili görüşleri 
taranmıştır.  

Araştırma kapsamında Gümrük Birliği üyeliği ile ilgili bakış açılarının belirlenmesine 
yönelik olarak hazırlanan 14 adet değişken, faktör analizi ile 10 değişken ve 2 faktöre 
indirgenmiştir. Oluşturulan 2 faktör “Doğrudan destek verenler” ve “Alternatif düşünenler” 
şeklinde isimlendirilmiştir. Anketin uygulandığı kişilerin demografik özelliklerine göre 
değişkenlere verdikleri cevaplar, bu 2 faktöre katılım düzeyine göre incelenmiştir. Faktörler 
arasındaki farklılıklar incelenirken, gruplar arası karşılaştırmalar için ANOVA testi 
kullanılmıştır. Ankete katılanların demografik özelliklerine göre bu iki faktör analiz edilmiş 
ve demografik özelliklere göre bakış açılarında farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kırgızistan’ın Gümrük Birliği üyeliği ile ilgili literatürde az sayıdaki derleme ve 
deneme türündeki çalışmalara rastlansa da, araştırma, birincil verileri ortaya koyması yönüyle 
belirtilen çalışmalardan ayrılmaktadır. Araştırmanın bu anlamda Kırgızistan için ilk olduğu ve 
ortaya koyduğu bulgu ve sonuçlarla bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağı 
düşünülmektedir. 

4.2.  Araştırmanın Materyali 

Araştırmanın Evreni: 2012 yılının Nisan ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen bu 
araştırmanın evrenini Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek şehrinde yaşayan her kesimden halk ile 
yerli ya da yabancı girişimci bireyler oluşturmaktadır. Saha çalışması için Bişkek şehrinin 
seçilme nedeni ise, Kırgızistan’ın başkenti ve en kalabalık şehri olmasıdır. 

Örnekleme Metodu: Kırgızistan’ın bu en kalabalık şehrindeki tüm bireylere 
ulaşılması mümkün olmadığından örnekleme yapılması zorunlu görülmüştür. Örnekleme 
yöntemi olarak kolayda örnekleme metodu tercih edilmiştir. Örneklemin ana kütleyi iyi temsil 
etmesi gerektiği göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca farklı sosyo-kültürel ve 
sosyo-ekonomik özellikteki bireylere ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın Ölçeği: Bişkek şehrinin nüfusu 2012 sayımlarına göre 874.400’dür. Bu 
sayıya göre de örneklem büyüklüğü 384 olarak hesaplanmakla birlikte, Bişkek şehri 
nüfusunun resmi rakamların çok üzerinde olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, 
araştırmadan daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için, daha fazla kişiye anket uygulanmış 
ve böylece örneklem sayısı 438’e çıkarılmıştır. 

Anket Sorularının Belirlenmesi: Anket sorularının belirlenmesinde literatürden 
yararlanılarak yeni bir ölçek oluşturulmuştur. Hem Rusça hem de Türkçe olarak hazırlanmış 
bulunan anket formu iki bölüm halinde oluşturulmuştur. Birinci bölümde araştırmaya 
katılanların demografik özellikleri ile mesleki ve faaliyet alanlarının tespiti amacıyla 
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düzenlenmiş sorulara yer verilmiştir. Đkinci bölümde ise, katılımcıların Gümrük Birliği’ne 
ilişkin yargılara atfettikleri katılım düzeyini belirlemeyi amaçlayan ifadeler yer almaktadır. 
Bu bölümde “1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerinden oluşan 5’li likert 
ölçeğinden yararlanılmıştır.  

4.3.  Araştırmanın Metodu 

Güvenilirlilik ve Geçerlilik: Ölçeğin güvenirliğini belirleyebilmek için Cronbach 
Alpha değerine bakılmıştır. Cronbach Alpha değeri 0,850 olduğundan, verilerin güvenilirliği 
oldukça yüksektir. Yine, hazırlanan ölçek, bu konu ile ilgili uzman kişilere incelettirerek 
içerik geçerliliği (Karasar, 2005: 151-152; Kurtuluş, 2008: 173) de denetlenmiştir. Ayrıca 
faktör analizi yapılarak, yapı (kavram, kuram, hipotez) geçerliliği (Tavşancıl, 2002: 46) de 
yapılmıştır.  

Đstatistiksel Teknikler: Çalışmada; değişkenleri gruplamak (Özdamar 2002: 235) ve 
çok fazla sayıdaki veri setinin azaltılması ve basitleştirilmesi (Karagöz 1991: 20-21) için 
Faktör analizi, kantitatif ana kütle ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını test etmek 
için (Altunışık vd. 2005: 172-183) Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testleri 
kullanılmıştır.  

4.4.  Araştırma Sonuçlarının Frekans Dağılımı 

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek şehrinde yaşayan 116’sı yerli girişimci olmak üzere 
toplam 400 Kırgız vatandaşı ve Kırgızistan-Türkiye Sanayici ve Đş Adamları Derneği 
(KIT ĐAD) üyesi Türkiye kökenli 38 Türk girişimci ile görüşülmüştür. KITĐAD’nin Mart 2012 
tarihi itibariyle Kırgızistan ve Türkiyeli sanayici ve işadamlarından oluşan faal 98 üyesi 
bulunmaktadır (www.kitiad.org, 25.03.2012). Anket katılımcılarının %8,7’si Türkiye kökenli 
girişimci, %26,5’i yerli girişimcilerden oluşmuş ve toplamda görüşme yapılıp anket 
uygulanan birey sayısı 438 olmuştur.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Đlişkin Dağılımlar 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

  

Eğitim  Frekans Yüzde 
Bayan 196 55,0 Đlköğretim 3 0,8 
Bay 240 45,0 Lise ve Dengi Okul 151 38,0 
Toplam 436 100,0 Ön lisans ve Lisans 230 57,9 
Yaş Frekans Yüzde Lisansüstü 13 3,3 
25 Yaş ve Altı 182 41,9 Toplam 397 100,0 
26-40 Arası 155 35,7 Meslek Frekans Yüzde 
41-55 Arası 73 16,8 Yerli Đş Adamı 116 26,3 
56 Ve Üzeri 24 5,5 Öğrenci 108 24,7 
Toplam 434 100,0 Memur 43 9,8 
Milliyet  Frekans Yüzde Đşsiz 40 9,1 
Kırgız 337 76,9 Türk Đş Adamı 38 8,7 
Türk 39 8,9 Emekli 22 5,5 
Rus 30 6,8 Đşçi 17 3,9 
Dungan 11 2,5 Serbest Meslek 11 2,5 
Uygur 6 1,4 Ev Hanımı 6 1,4 
Koreli 4 0,9 Bankacı 3 0,7 
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Kazak 3 0,7 Öğretim Elemanı 3 0,7 
Diğer 8 1,9 Öğretmen 3 0,7 
Toplam 438 100,0 Taksi Şoförü 3 0,7 
Vatandaşlık Statüsü Frekans Yüzde Yönetici 3 0,7 
Kırgız Vatandaşı 284 64,8 Diplomat 2 0,5 
Kırgız Yerli Girişimci 116 26,5 Pazarlamacı 2 0,5 
Türk Đş Adamı Girişimci 38 8,7 Diğer 19 4,4 
Toplam 438 100,0 Toplam 438 100,0 
Đşyeri / Çalışma Statüsü Frekans Yüzde Çalıştığınız Alan Frekans Yüzde 
Đşyeri Sahibi 74 62,7 Hizmet Sektörü 32 22,7 
Đşveren Yakını 14 11,9 Ticaret Sektörü 88 62,4 
Çalışan / Yönetici / Đşçi 30 25,4 Đmalat /Sanayi (Karma) 21 14,9 
Toplam 118 100,0 Toplam 141 100,0 

Anket uygulanan 438 kişiden soruya geçerli cevap verenlerden 240’ı bay ve 196’sı 
bayandır. Bay ve bayanların oranları sırasıyla %45 ve %55’dir. Anket uygulananların 182’si 
25 yaş ve altında, 155’i 26-40 yaş aralığında ve 73’ü 41-55 yaş aralığındadır. Bunların oranı 
sırasıyla %41,9, %35,7 ve %16,8’dir. 56 yaş ve üzeri sadece 24 katılımcı yer almakta olup 
bunların oranı %5,5’dir.  Ankete katılan 438 kişiden 337’si Kırgız (%76,9), 1 adedi Ahıska 
Türkü Kırgızistan vatandaşı olmak üzere toplam 39 Türk (%8,9), 30’u Rus, 11’i Dungan, 6’sı 
Uygur’dur. 4 Kore ve 3 Kazak kökenli Kırgız vatandaşı da ankete katılmış bulunmaktadır. 
Ankete Türk işadamı olarak Kırgızistan’da girişimcilik faaliyetinde bulunan 38 Türk 
vatandaşı girişimci (%8,7) katılmıştır.  

Eğitim düzeyi açısından bakıldığında ise soruya geçerli cevap verenler arasında ankete 
katılanların en yüksek oranını ön lisans ve lisans mezunları (230 kişi, %57,9) oluştururken, 
ikinci sırayı 151 kişi ve %38,0 ile lise ve dengi okul mezunları almıştır. 13 adet lisansüstü 
mezuna karşılık, sadece 3 adet ilköğretim okulu mezunu ankette yer almıştır. Bu durum 
Kırgızistan’daki okullaşma oranının yüksekliği ile de oldukça paralellik arz etmektedir. Genç 
bir nüfusa sahip olan ülkede, toplamda ankete katılanların yarısı yerli iş adamı ve 
öğrencilerden teşekkül etmekle birlikte, ankete muhtelif sayıda çeşitli meslek gruplarından da 
katılım olduğu görülmektedir.  

Yapılan ankette girişimci olarak görüşülen 154 kişi (116 Kırgız vatandaşı yerli 
girişimci ve 38 Türk iş adamı) çalışma statüleri açısından incelendiğinde; işyeri sahibi veya 
ortağı olanların sayısı 74 ve %62,7 ile ilk sırada yer almaktadır. %11,9 ile 14 adet işveren 
yakını ile görüşülmüştür. Sadece 30 kişi %25,4 oranı ile çalışan statüsünde; işçi ya da yönetici 
konumundaki kişilerden oluşmuştur. Ağırlıklı olarak ticaret sektöründen olmak üzere, hizmet 
ve imalat sektöründen de katılımcılar mevcuttur. 

Tablo 2: Ankete Katılanların Daha Önce Yurt Dışında Bulunduğu Ülke Sayısı 

    Frekans % Geçerli % Kümülatif %  

G
eç

e
rli

 Hiç yurt dışında bulunmayanlar 158 36.1 39.5 39.5 
Sadece bir ülkede bulunanlar 114 26.0 28.5 68.0 
Đki ve daha çok ülkede bulunanlar 128 29.2 32.0 100.0 
Ara Toplam 400 91.3 100.0  

Geçersiz  38 8.7  
        Genel Toplam 438 100.0  
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Ankete katılanların daha önce yurt dışında bulunduğu ülke sayısı incelendiğinde “Hiç 
yurt dışında bulunmayanların” sayısı 158 iken, “Sadece bir ülkede bulunanlar” 114, “Đki ve 
daha çok ülkede bulunanların” sayısı ise 128’dir. Daha önce yurt dışında bulunduğunu beyan 
eden 400 kişinin yurt dışında bulunma sebepleri arasında sadece çalışma amaçlı olarak yurt 
dışına gitmek %70,8 ile birinci sırada yer almaktadır.  

Tablo 3: Ankete Katılan Türk Girişimcilerin “Kırgızistan’daki Faaliyet Süreleri” 

  Frekans % Geçerli % Kümülatif %  
0-5 Yıl Arası 3 0.7 7.9 7.9 
6-10 Yıl Arası 13 3.0 34.2 42.1 
11-15 Yıl Arası 16 3.7 42.1 84.2 
16 Yıl ve Daha Fazla 6 1.4 15.8 100.0 
Toplam 38 8.7 100.0  

Ankete katılan 38 Türk girişimciye özel sorulan sorulardan birincisi “Kaç Yıldır 
Kırgızistan’da Faaliyet Gösteriyorsunuz?” şeklindedir. Katılımcıların yarısından fazlası 
(%57,9) en az 11 yıl ve daha fazla süre cevabını vermişlerdir. Sadece 3 katılımcı 0-5 yıl 
şeklinde cevap verirken, 13 katılımcı ise 6-10 yıl arasında bir süreden beri Kırgızistan’da 
faaliyette bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 4: Türk Girişimcilerin “Kırgızistan Dışında Diğer Orta Asya Ülkelerindeki 
Faaliyetleri”  

  Frekans % Geçerli % Kümülatif %  
Evet Var 10 2.3 26.3 26.3 
Hayır Yok 28 6.4 73.7 100.0 
Toplam 38 8.7 100.0  

Ankete katılan 38 Türk girişimciye özel sorulan sorulardan ikincisi ise “Kırgızistan 
dışında Orta Asya ülkelerinden birinde faaliyetiniz var mı?” sorusudur. Bu soruya %26,3 ile 
evet cevabı verilmiştir. Bu oran Kırgızistan’daki Türk girişimcilerin 1/4’den fazla bir 
kısmının Kırgızistan dışındaki bir Orta Asya ülkesinde de girişimlerinin bulunduğunu 
göstermektedir.  

Tablo 5’te gösterilen 14 adet ifade için verilen geçerli cevapların 3’lü likert şeklinde 
frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Tüm ifadeler için (sadece bir 
istisnayla) katılmayanlara göre katılanların oranı daha yüksek çıkmış; 8 ifade için çok 
yüksek katılma oranı (%50,2 ila %67,8 arasında) varken, 5 ifade için oranlar düşük de olsa 
(%31,7 ila %49,1 arasında) katılma yönünde fikir belirtilmiştir. Sadece bir ifade için (13. 
Đfade: Bana Göre 2012 Yılı Sonuna Kadar Kırgızistan Birli ğe Üye Olmuş Olur.) ise %38,2 ile 
katılmıyorum cevabı daha yüksek çıkmıştır. 2014 yılı sonuna kadar bu üyeliğin 
gerçekleşmemiş olması bu konuda halkın öngörüsünü doğru çıkarmıştır.  Ortalama 
rakamlarında da en düşük (2,86) bu ifade yer alırken, diğer ifadelerin tamamında ortalama 
3,04 ve 3,80 aralığında gerçekleşmiştir. Katılma oranı yüksek gerçekleşen ilk sekiz ifade için 
median ve mode değerleri de 4 olarak gerçekleşirken, kalan diğer ifadeler için her ikisi de 3 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 5: 14 Adet Đfade Đçin Geçerli Cevapların Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı 
Đstatistikler 
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1.) Kırgızistan’da Yeni Đş Sahaları Açılmasını 
Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 83 131 222 436 
3,45 4 4 

Geçerli % 19,0 30,0 50,9 100% 
2.) Kırgızistan’ın Ekonomik Gelişmesini Olumlu 
Yönde Etkiler. 

Frekans 93 123 218 434 
3,40 4 4 

Geçerli % 21,4 28,3 50,2 100% 
3.) Kırgızistan’ın Uluslar Arası Alanda Gücünü Ve 
Saygınlığını Arttırmasını Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 127 153 152 432 
3,10 3 3 

Geçerli % 29,4 35,4 35,2 100% 
4.) Kırgızistan’da Demokrasinin Gelişmesini 
Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 131 162 137 430 
3,01 3 3 

Geçerli % 30,5 37,7 31,9 100% 
5.) Kırgız Firmalarının Rekabet Edebilirlik 
Açısından Durumlarını Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 82 102 247 431 
3,50 4 4 

Geçerli % 19,0 23,7 57,3 100% 
6.) Kırgız Ürünleri Đçin Yeni Pazarların Açılmasını 
Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 58 82 295 435 
3,80 4 4 

Geçerli % 13,3 18,9 67,8 100% 
7.) Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk 
Firmalarını Olumlu Yönde Etkiler. 

Frekans 133 158 135 426 
3,04 3 3 

Geçerli % 31,2 37,1 31,7 100% 
8.) Kırgızistan’ın Gümrük Birliği Üyeliğini 
Destekliyorum. 

Frekans 106 128 199 433 
3,27 3 3 

Geçerli % 24,5 29,6 46,0 100% 
9.) Kırgızistan’ın Đleride oluşabilecek “Avrasya 
Birli ği” Gibi Daha Üst Ekonomik /Siyasal Bir 
Birliktelik Đçerisinde Yer Almasını Destekliyorum. 

Frekans 64 111 256 431 
3,61 4 4 

Geçerli % 14,8 25,8 59,4 100% 

10.) Mümkünse BDT Üyesi Devletlerin Tamamı 
Gümrük Birliğine Katılmalıdır. 

Frekans 75 117 238 430 
3,52 4 4 

Geçerli % 17,4 27,2 55,3 100% 

11.) Mümkünse Türkiye de Bu Birliğe Katılmalıdır. 
Frekans 86 134 212 432 

3,42 3 3 
Geçerli % 19,9 31,0 49,1 100% 

12.) Kırgızistan’ın Bu Birlik Dışında Türkiye Đle 
Buna Benzer Başka Alternatif Bir Bölgesel Birlik 
Kurması Mümkündür. 

Frekans 85 121 228 434 
3,39 4 4 

Geçerli % 19,6 27,9 52,5 100% 

13.) Bana Göre 2012 Yılı Sonuna Kadar Kırgızistan 
Birli ğe Üye Olmuş Olur.  

Frekans 166 138 131 435 
2,86 3 3 

Geçerli % 38,2 31,7 30,1 100% 
14.) Kırgızistan’ın Gümrük Birliği Üyeliği Đle Đlgili 
Süreci Yakından Takip Ediyorum.  

Frekans 95 121 219 435 
3,42 4 4 

Geçerli % 21,8 27,8 50,3 100% 

4.5.  Araştırmanın Analizi Ve Bulgular 

Değişkenlerin Sınıflandırılması: Gümrük Birliği’ne ili şkin sorulan 5’li likert 
ölçeğine uygun sorular faktör analizi ile iki faktöre indirgenmiştir. Anlamlılık düzeyi 
p=0,000<0,05 olduğundan, Bartlett testinin sonucunun anlamlıdır. Değişkenler arasında 
yüksek korelasyonların bulunduğu ve verilerin çoklu normal dağılımdan geldiği anlaşılmıştır. 
En düşük 0,60 olması şartı aranmakta olan (Nakip, 2003: 409) KMO katsayısı 0,847 
olduğundan sonucun mükemmel ve örneklem büyüklüğünün yeterli olduğuna karar 
verilmiştir. (Bakınız Tablo 6). 
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Tablo 6: KMO ve Bartlett Testi 

KMO Testi   0,847 
Bartlett Testi Approx. Chi-Square 1252,768 
  df 45 
  Sig. 0,000 

Faktör analizi sonucunda, dönüşümlü faktör yüklerinden faydalanılarak faktörlerdeki 
maddelerin taşıdıkları anlam dikkate alınarak elde edilen faktörler Tablo 7’de görüldüğü üzere 
“Doğrudan destek verenler” ve “Alternatif düşünenler” şeklinde isimlendirilmiştir.  

Tablo 7: Gümrük Birliği Faktörleri 

  

Faktör 
Yükleri  

Varyansı 
Açıklama 
Oranı (%) 

“Doğrudan destek verenler”                 (Cronbach α: 0,839)   34,778 

2.) Kırgızistan’ın Ekonomik Gelişmesini Olumlu Yönde Etkiler. 0,813   

1.) Kırgızistan’da Yeni Đş Sahaları Açılmasını Olumlu Yönde Etkiler. 0,772   
3.) Kırgızistan’ın Uluslar Arası Alanda Gücünü Ve Saygınlığını Arttırmasını 
Olumlu Yönde Etkiler. 

0,758   

8.) Kırgızistan’ın Gümrük Birliği Üyeliğini Destekliyorum. 0,746   

6.) Kırgız Ürünleri Đçin Yeni Pazarların Açılmasını Olumlu Yönde Etkiler. 0,640   

13.) Bana Göre 2012 Yılı Sonuna Kadar Kırgızistan Birliğe Üye Olmuş Olur.  0,570   

4.) Kırgızistan’da Demokrasinin Gelişmesini Olumlu Yönde Etkiler. 0,531   

“Alternatif dü şünenler”                       (Cronbach α: 0,638)   19,127 

11.) Mümkünse Türkiye de Bu Birliğe Katılmalıdır. 0,816   
12.) Kırgızistan’ın Bu Birlik Dışında Türkiye Đle Buna Benzer Başka 
Alternatif Bir Bölgesel Birlik Kurması Mümkündür. 

0,763   

10.) Mümkünse BDT Üyesi Devletlerin Tamamı Gümrük Birliğine 
Katılmalıdır. 

0,644   

Toplam Varyansı Açıklanma Oranı (%)   53,905 

4.5.1.  Demografik Özelliklere Göre Görüş Farklılıklarının Tespiti 

Aşağıda öncelikle faktörler itibariyle gruplar arası aritmetik ortalamaların demografik 
verilere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) analizi yapılmıştır. %95 güven düzeyinde yapılan F testinin 
ardından belirlenen anlamlı farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere 
tamamlayıcı post-hoc analiz teknikleri uygulanmıştır. ANOVA sonrası kullanılacak post-hoc 
çoklu karşılaştırma tekniklerine karar vermek için öncelikle Levene’s Testi ile grup 
dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanarak varyansların homojen 
olduğu saptanmış ve bundan dolayı da Scheffe Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda, faktörler itibariyle gruplar arası aritmetik ortalamaların demografik 
verilere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Scheffe Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 8: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Tablosu ve Scheffe Testi Sonuçları 

(*)= %95 Güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 

Her iki faktör için cinsiyet değişkeni açısından (F=0,189; p=0,664 ve F=0,127; 
p=0,722) bay ve bayan gruplarında %95 güven düzeyinde yapılan F testi sonucuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Her iki faktör için eğitim değişkeni 
açısından (F=4,728; p=0,030<0,05 ve F=6,734; p=0,010<0,05) ilk, orta ve lise grubu ile 
yükseköğrenimli grup arasında %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur.  Đlk, orta ve lise eğitim seviyesi grubunun, yükseköğrenimli gruba göre 
(M=3,38>3,20; M=3,59>3,36) her iki faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri daha 
yüksektir.  

Her iki faktör için milliyet değişkeni açısından (F=6,576; p=0,011<0,05 ve F=27,153; 
p=0,000<0,05) Kırgız etnik grubu ile diğer etnik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Diğer etnik grubunun, Kırgız etnik grubuna göre (M=3,45>3,21; 
M=3,82>3,32) her iki faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri daha yüksektir. 

Giri şimcilik değişkeni açısından girişimci olanlar ile girişimci olmayan halk grupları 
arasında sadece “Alternatif düşünenler” faktörü açısından (F=6,547; p=0,011<0,05) 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Girişimci grubunun, girişimci olmayan halk 

“Doğrudan destek 
verenler” “Alternatif dü şünenler”  Farklık ve 

Ortalaması 
Değişkenler   N Mean F  p N Mean F  p 

Cinsiyet 
1. Bay 230 3,28

0,189 0,664 
232 3,43

0,127 0,722
   

2. Bayan 182 3,25 191 3,46    

Eğitim 
1. Đlk-Orta-Lise 150 3,38

4,728 0,030 
150 3,59

6,734 0,010
   

2. Yükseköğretim 227 3,20 236 3,36    

Milliyet 
1. Kırgızlar 317 3,21

6,576 0,011 
324 3,32

27,153 0,000
   

2. Diğerleri 97 3,45 101 3,82    

Giri şimcilik 
1. Halk 271 3,27

0,519 0,472 
276 3,31

6,547 0,011
   

2. Girişimci 106 3,2 111 3,54    
Y.D.Bulunduğu 
Ülke Adı 

1. Rusya 126 3,23
0,330 0,566 

125 3,38
0,786 0,376

   
2. Diğer Ülkeler 288 3,28 300 3,46    

Yaş 2'li 
1. 40 Yaş ve Altı 317 3,26

0,556 0,456 
328 3,41

2,156 0,143
   

2. 41 Yaş ve Üstü 93 3,33 93 3,56    

Meslek 
1. Öğrenci 105 3,26

0,209 0,812 
107 3,32

2,855 0,059
   

2. Đşadamı 105 3,20 110 3,53    
3. Diğer 167 3,27 170 3,30    

Sektör 
1. Hizmet 30 3,27

0,666 0,516 
30 3,50

1,185 0,309
   

2. Ticaret 85 3,24 87 3,78    
3. Karma (Đmalat/Sanayi) 19 3,50 22 3,82    

Yaş 3'lü 
1. 25 Yaş Ve Altı 173 3,22

0,693 0,501 
179 3,32

3,620 0,028
"1-2 -0,210  

2. 26-40 Arası 144 3,30 149 3,53 "1-3 -0,241  
3. 41 ve Üzeri 93 3,33 93 3,56 "2-3 -0,031  

Đşyerinde 
Çalışma Statüsü 

1. Kırgız Vatandaşı 271 3,27
1,454 0,235 

276 3,31
17,755 0,000

"1-2 -0,238*  
2. Kırgız Yerli Girişimci 106 3,20 111 3,54 "1-3 -0,817*  
3. Türk Đş Ad. Girişimci 37 3,46 38 4,12 "2-3 -0,579*  

Y.D.Bulunduğu 
Ülke Sayısı 

1. Hiç Bulunmayan 147 3,23
0,547 0,579 

157 3,30
3,870 0,022

"1-2 -0,192  
2. Sadece 1 Ülke 104 3,24 106 3,49 "3-1 -0,256*  
3. Birden Çok Ülke  163 3,32 162 3,55 "3-2 -0,064  
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grubuna göre (M=3,54>3,31) bu faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri daha yüksektir. 
Bu değişkene Türk iş adamı girişimciler de ilave edilerek yapılan analizde (işyerinde çalışma 
statüsü değişkeni) de paralel sonuçlar çıkmış ve “Alternatif düşünenler” faktörü açısından 
(F=17,755; p=0,000<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Türk iş 
adamı girişimcilerin, Kırgız yerli girişimcilere ve her ikisinin de Kırgız vatandaşlarına göre 
(M=4,12>3,54>3,31) bu faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri daha yüksektir. 

Her iki faktör için Yurt Dışında Bulunduğu Ülke Adı değişkeni açısından (F=0,330; 
p=0,566>0,05 ve F=0,786; p=0,376>0,05) Rusya’da bulunanlar ile diğer ülkelerde bulunan 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Ancak, Yurt Dışında 
Bulunduğu Ülke Sayısı değişkeni için, “Alternatif düşünenler” faktörü açısından (F=3,870; 
p=0,022<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Birden çok ülkede 
bulunan grubun, sadece bir ülkede bulunan gruba ve her ikisinin de hiç yurt dışında 
bulunmayanlara göre (M=3,55>3,49>3,30) bu faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri 
daha yüksektir. Ancak “Alternatif düşünenler” faktörü açısından sadece bir ülkede bulunan 
grubun gümrük birliğine bakış düzeyi açısından gruplar arasındaki farklılıklar  %95 güven 
düzeyinde anlamlı düzeyde bulunurken, birden çok ülkede bulunan ve hiç yurt dışında 
bulunmayan grupların gümrük birliğine bakış düzeyleri açısından gruplar arasındaki 
farklılıklar  %95 güven düzeyinde anlamlı çıkmamıştır.  

Her iki faktör için yaş değişkeni açısından (F=0,556; p=0,456>0,05 ve F=2,156; 
p=0,143>0,05) 40 yaşın altındaki ve üzerindeki gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunamamıştır. Ancak, yaş grupları 25 yaş ve altı, 26-40 arası ve 41 ve üzeri 
olarak 3’lü şekilde gruplandığında, “Alternatif düşünenler” faktörü açısından (F=3,620; 
p=0,028<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 41 ve üzeri yaş 
grubunun, 26-40 arası yaş grubuna ve her ikisinin de 25 yaş ve altı gruba göre 
(M=3,56>3,53>3,32) bu faktör için gümrük birliğine bakış düzeyleri daha yüksektir. Ancak 
“Alternatif düşünenler” faktörü açısından gümrük birliğine bakış düzeyleri açısından gruplar 
arasındaki farklılıklar  %95 güven düzeyinde anlamlı düzeyde çıkmamıştır.  

Her iki faktör için meslek değişkeni açısından (F=0,209; p=0,812>0,05 ve F=2,855; 
p=0,059>0,05) öğrenci, işadamı ve diğer meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunamamıştır. Her iki faktör için çalışılan sektör değişkeni açısından (F=0,666; 
p=0,516>0,05 ve F=1,185; p=0,309>0,05) hizmet, ticaret ve sanayi-imalat (karma) sektör 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.   

5.  SONUÇ 

Kırgızistan’ın Gümrük Birliği’ne üyelik başvurusu ve üye olma isteğini salt ekonomik 
ve siyasal çıkarlar temelinde ele almak yanlış olacaktır. Çünkü Kırgızistan’ın Gümrük 
Birli ği’ne katılım konusundaki düşüncelerini en az ekonomik ve siyasi tercihler kadar tarihi 
ve sosyal faktörlerin de etkilediği gözlemlenmektedir. Bu konuda her ne kadar başarısızlıkla 
sonuçlandığı düşünülse de geçmişte yaşanan Sosyalist Cumhuriyetler Birliği deneyiminin de 
oldukça büyük payı vardır denilebilir. 

Orta Asya’daki liberal ülkelerden biri konumundaki Kırgızistan gerek coğrafyası ve 
gerek nüfusu ile küçük bir ülke olmasına karşın bölgede bir ticaret merkezi konumundadır. 
Kırgızistan’da her ülkeden çok sayıda girişimci var olduğu gibi Türk girişimciler de 
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Kırgızistan’da oldukça etkindirler. Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin 
yaklaşık 1/4’ünün Kırgızistan dışındaki bir Orta Asya ülkesinde daha faaliyet 
gösterdiklerinden yola çıkarak oradaki Türk girişimcilerin nispeten Gümrük Birliği sonrası 
döneme şimdiden hazırlanmaya başladıkları söylenebilir. Belki de bu nedenle Türk 
girişimciler Kırgızistan’ın Gümrük Birliği’ne katılmasını daha olumlu görmektedirler.  

“Mümkünse Türkiye de bu birliğe katılmalıdır” ifadesine katılanların oranı %49,1 
iken, “Kırgızistan’ın bu birlik dışında Türkiye ile buna benzer başka alternatif bir bölgesel 
birlik kurması mümkündür” ifadesine katılanların oranı %52,5’dir. Bu oranlar Türkiye ile 
Kırgızistan arasındaki bağın nasıl algılandığını açıkça göstermektedir. Bu durum zaman 
zaman Türkiye’de AB’ne alternatif muhtelif entegrasyonlar yönünde görüş beyan edilmesi ile 
de paralellik arz etmektedir. Türkiye’nin bölge ile etnik yakınlığı ve bölge halkı açısından bir 
model olması burada önemli rol oynamaktadır. 

Đlk, orta ve lise eğitim grubu ile Kırgızlar dışındaki diğer etnik grupların gümrük 
birli ğine bakış açıları hem doğrudan hem de alternatif açıdan destek düzeyleri oldukça 
yüksektir. Eğitim seviyesi arttıkça bu desteğin seviyesi düşse de bu durumun halen eski 
Sovyet sisteminin devamı konumunda bulunan Kırgızistan Yükseköğretim sisteminden 
kaynaklanmakta olduğu açıktır. Đçerisinde oldukça yüksek miktarda Rus kökenli bireyleri de 
barındıran diğer etnik grupların verdiği yüksek destek ise bir açıdan eski Sovyet sistemine 
olan özlemi hatırlatmaktadır. 

Girişimciler açısından bakıldığında ise alternatif açıdan destek düzeyinin oldukça 
yüksek olması manidardır. Bu yüksek destek seviyesi, gerek Türk girişimciler gerekse yerli 
girişimciler açısından elbette beklenen bir durumdur.  Ancak örneğin ankete katılan 
girişimcilerden, “Kırgızistan’ın Gümrük Birliği üyeliği ile ilgili süreci yakından takip 
ediyorum” diyenler (%65,8) oldukça çoğunlukta iken, “Bana göre 2012 yılı sonuna kadar 
Kırgızistan birliğe üye olmuş olur” ifadesine katılanlar sadece %28,9 oranındadır. Ankete 
katılanlar arasında girişimciler dışındakiler açısından süreci takip edenlerin oranı düşerken 
(%50,3), bunların sadece %30,1’i 2012 yılı sonuna kadar Kırgızistan’ın birliğe üye olmuş 
olacağı tahmininde bulunmuştur. Bu durum, Kırgızistan’da halka nazaran, doğal olarak 
özellikle girişimcilerin üyelik sürecini daha yakından takip edip desteklediğini ancak, yakın 
zaman içinde hiçbir kesimin üyeliği pek de mümkün görmediğini açıkça göstermektedir. 2014 
yılının ortasında üyeliğin halen gerçekleşmemiş olması da katılımcıların bu öngörülerini boşa 
çıkarmamıştır. 

Bölgede ve özellikle Kırgızistan’da Gümrük Birliği’ne olumlu bakış açısı yukarıda 
bahsedildiği üzere sadece salt ekonomik temelleri olan bir olgu değildir. Ülkede siyasi 
istikrarsızlığın devam ediyor olması, yoksulluk ve yolsuzluk, kültürel ve siyasal bağlılıklar vb 
birçok nedenden ötürü Gümrük Birliği’ne, kısa vadede gerçekleşme ihtimali çok mümkün 
görülmese de, genel olarak güçlü bir destek verildiği söylenebilir. Cinsiyet, yaş, meslek, 
sektör ve yurt dışında bulunulan ülke değişkenleri açısından gümrük birliğine verilen destek 
düzeyinde farklılıklar görülmese de özellikle yurt dışında bulunma sayısı arttıkça bu desteğin 
nispeten arttığı söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra, zaman gerek bölge ülkeleri ve gerekse 
Kırgızistan açısından bölgedeki güç mücadelesi ve entegrasyon çabalarında kimin karlı 
çıkacağını gösterecektir.  
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AMBALAJDA ETK ĐLĐ TASARIM 
Gültekin ERDAL ∗∗∗∗ 

ÖZ 
Günümüzde ambalajla ilgisi olmayan tek bir kişi yok gibidir. Yaşantımızda yeri ve önemi daha da artan 

ambalajın, 5000 yıllık tarihinde insanlığı nasıl kuşattığı belgelenmiş durumdadır. Günlük hayatımızda bu kadar 
yer edinmesinde, tüketici potansiyelinin artmış olması yadırganamaz ancak üretici rekabeti aslan payını 
almaktadır. Raflardaki ürünlerin şık ambalajlarıyla defile misali albeni güdüsü, çoğu zaman almayı 
tetiklemektedir. Marka değeri, ürünün kalitesi, türü ve diğer etmenler, tüketicinin göz ardı etmediği önemli 
ayrıntılardır.  Ancak bu makalede ambalajın albenisi, tek başına satış stratejisi, güven yaratma duygusu gibi 
tüketici egosunu tetikleyen etkileri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ambalajın günlük 
yaşantımızdaki öneminin nedenleri araştırma konusu olmuştur. Ambalajın tasarımı, ambalajın formu, ego 
üzerindeki etkileri gibi psikolojik nedenler, ürünün marka ve kalite değerini ikinci planda bırakabilme gücü 
ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Bu makale ile başarılı bir ambalajın özellikleri ortaya konmuş, tasarımcının doğru yaklaşımları ile 
ambalajın, üründen önce tanınabileceği gerçeği anlatılmıştır. Ambalajın tüketici üzerinde bıraktığı albeni 
duygusunun, çoğu zaman ürünün ve marka kimliğinin önüne nasıl geçtiği araştırılmıştır. Başarılı ambalaj 
formları ve özelliklerinin de araştırıldığı bu çalışma ile  ambalajda etkili tasarımın, tüketicide güvenli ve hızlı 
alım anlamına geldiği anlatılmak istenmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Ambalaj, ambalajın tarihi, tasarım, ambalajda form, tüketici.  
 

EFFECTIVE DESIGN OF PACKAGING 
 
ABSTRACT 
Today, there is almost no one person who is not interested in packaging. The packaging that its place and 

importance in our lives is increasing further, has been documented how to surround of mankind history by its 
5000 years history. The increase of potential consumers can not be ignored at its acquiring of this much space in 
our daily lives, but manufacturer competition takes the lion’s share. Purchasing is often triggered by the 
allurement instinct of packaging of the products on the shelves like a fashion charm. Brand value, product 
quality, type and other factors are important details that consumers do not ignore. However, in this article has 
been tried to focus on the factors which trigger to customer ego as the allure of the packaging, lonely sales 
strategy and creating a sense of trust. Therefore, reasons for the importance of packaging in our daily life have 
been the subject of this research Design of packaging, form of packaging, psychological causes as their impact 
on  ego, power that brings to the second class of product brand and quality value have been tried to demonstrate.  
 This article has been demonstrated the characteristics of a successful packaging and has been described 
the fact that has been able to recognize packaging before the product via the designer’s right approach. It was 
explained that most of the time, the sense of allure of the consumer that is created by packaging how comes to 
forefront of the product and brand identity. With this study, which investigated the successful packaging forms 
and features, has been wanted to explain the effective design in packaging which means buying fast on the 
customer side. 

Keywords: Packaging, History of Packaging, Design, Form of Packaging, Consumer.  
 
GĐRĐŞ 
Her kesimden bireylerin ilgi alanı olan bugünkü çağdaş ambalajın, 5000 yıldan beri 

kullanılmakta olduğu bilinmektedir: “M.Ö. 3000 yıllarında Mısırlılar, Fenikeliler, Đranlılar ve 
Türkler camları üfleyerek şişeler yapabiliyor, sıvı gıdalar için küp ve kavanoz gibi kaplar ve 
ambalajlama için de bir tür papirüs kullanabiliyorlardı (Bayraktar, 2004:4). Đnsanlığın 
gelişmesi ve ihtiyaçların artmasıyla birlikte ambalaj türlerinde ve malzemesinde artmalar, 
değişmeler olmaya başlamıştır. Özellikle de M.S. 105 yılında kâğıdın bulunuşu ve ilerleyen 
zamanda, 15. yüzyılda Avrupa’da başlayan yenileşme hareketleri, ambalajın gelişmesini 
hızlandıran en önemli etkenlerdir. Kâğıt torbalar, teneke ve oluklu mukavva kutular, süt ve 
diğer sıvı içecek maddeleri için kaliteli cam şişeler ve diğer ambalaj türleri birbiri ardınca 
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insanlığın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca bu malzemelerin kalaylanması, kaplanması ve 
benzeri kimyasal ve fiziksel etkileşimlerle dayanıklılığının arttırılmasıyla daha kullanışlı ve 
koruyucu ambalajlar üretilmeye başlanmıştır. Ambalajda malzeme ve üretim tekniklerinin 
yanında, tasarımcıların özgün ve gerçekçi ambalajlar tasarlayabilmeleri için strüktür 
bilgilerinin çağdaş olması da gerekmektedir.  

 
1. Ambalajda Tasarımı Etkileyen Nedenler  
Süpermarketlerin hızlı bir şekilde çoğalması ile birlikte, ürünler arasında kıyasıya 

rekabet kaçınılmaz duruma gelmiştir. Rekabetin getirdiği en büyük değişim ise yeniliktir. 
Yenilikler ürün kalitesinden ürün ambalajına kadar her yerde kendini göstermeye başlamıştır. 
Özellikle de ambalajda: “Taklit edilmesi güç, bilgiye dayanan, katma değeri yüksek yeni 
ürünler gerekmektedir. Ürünler üzerinde katma değer yaratmanın en önemli aracı ve bir ürünü 
diğerinden farklılaştıran unsur olarak tasarım önemli bir rekabet faktörüdür. Tasarım ürünlerle 
ilgili olduğu kadar ürün deneyimiyle de ilgilidir. Tasarım, merkezi bir ekonomik etkinlik, 
temel bir yeti ve yenilik ve imaj inşa etme sürecinin bir parçası olarak işletmelerin içsel bir 
faaliyet alanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda yaşam deneyimleri hakkında bir düşünme 
biçimidir.” (Er, 2005:609-11). Kullanıcı deneyimini, ürünün görücüye çıktığı meydan olarak 
tanımlamak yanlış olmayacaktır. Kullanıcının tecrübe edebilmesi için ürünün en az bir kere 
kullanılmış olması gerekir. Marka, ambalaj tasarımı, ürün hakkında bilgilendirici tüm iletişim 
unsurları ve hatta ürünün satıldığı yerler, tüketicinin satın alma dürtüsünü etkilemektedir. 
Ürünün tüm iletişim unsurlarının matematiksel ve görsel uyumlarının olması, tüketicinin 
yaşam alışkanlıklarının yaratılmasını ya da üründe alışkanlık yapmasını sağlayacaktır.  
Tasarım, burada en büyük rolü oynamaktadır. Yaşam alışkanlıklarının ve rekabetin etkili bir 
şekilde oluşturulmasında,  tasarımı etkileyen etmenler de vardır. Bu etmenler daha çok 
tüketici yaşam alışkanlıklarının değişmesinde de etkili olmuşlardır. Bunlar: 

 
1. Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik açılardan global 

bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması, 
2. Hızla artan üretici firma sayısı, 
3. Ürünlerin ve çeşitlerinin bol olması, 
4. Süpermarketlerin çoğalması, 
5. Tüketicinin ürün seçimindeki farklılıkları, 
6. Tüketicinin üründen beklediği kalitenin her geçen gün daha da artması, 
7. Tüketicinin gelir düzeyinin artması, 
8. Kadınların yoğun bir şekilde iş hayatına atılmaları, 
9. Nüfusun yaşlanması veya ters bir oranla genç nüfusun artması. 

 
Tüketici isteklerinde meydana gelen bu değişimler, doğal olarak ambalajlama 

taleplerini de etkileyecek ve değiştirecektir. Ürünün gelişen ve küreselleşen dünyamızın, 
süregelen kıyasıya rekabet ortamında var olabilmesi yenilikçilik anlayışıyla mümkündür. 
Kendini yenileyebilen ve fikirlere açık olan şirketlerin, çağdaş, tüketici odaklı ve yaratıcı 
ambalaj tasarımları, tüketicide alışkanlık yapabilmektedir.  Bu ürünler, rakiplerinden hemen 
ayrılmakta ve taklit edilmeleri imkânsızlaşmaktadır.  Yenilikçi tasarım faaliyetleri, tüketicinin 
bir üründen beklediği ve istediği kalite ve performans niteliklerini sağlayan, yeni ürünlerin 
gelişmesi görevini de üstlenmektedir. Ancak ambalaj tasarımı sırasında üzerinde önemle 
durulacak bazı hususlar da vardır: “Ambalaj materyalinin biçimi, ağırlık, boyutlar, tepe 
boşluğu, içine konulacak ürünlerin özellikleri, dağıtım ve maliyet unsurları ile ilgili 
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mevzuatlar tasarımda dikkate alınmalıdır.” (Bingöl,  1985:?). Dikkate alınması gereken 
hususları bu kadarla sınırlamak yeterli olmayabilir. Bu hususların fazlalaşması kültürel 
kimliklerin ortaya çıkartılmasında etkilidir.  Zira: “…Basit bir katlanmış kutudan bir kültürel 
kimlik aracı olarak faydalanma şekli hem şaşırtıcı biçimde yaratıcıdır hem de çok farklı 
düşünme biçimlerini izler” (Arıkan, 2006:54). Ayrıca çok sayıda farklı sonuçlar doğurur. 
Gelişmelerin kaynağına bu açıdan bakıldığında, ambalaj tasarımında dikkate alınacak 
hususları şu şekilde genişletmek mümkün olabilecektir: 

 
1. Tasarımda rahatsız etmeyen renklere ağırlık vermek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Canlı ve dikkat çeken renkler, pastel tonların aralarına serpiştirilmeli, denge 
kurulmalıdır. 

2. Ambalajın ön yüzeylerinde, içerik bilgilerinin çok olması, marka kimliğini olumsuz 
etkileyebilir ve ürün çeşidinin tanınmasını güçleştirebilir. Ön yüzeyde geçici içerik 
bilgilerine yer verilmeli, kalıcı ve ayrıntılı içerik bilgilerinin ambalajın yan veya arka 
yüzüne taşınması sağlanmalıdır.  

3. Ambalaj üzerinde dil tam anlamıyla mükemmel bir şekilde kullanılmalıdır. Dil bilgisi 
kurallarına uyulmalı, sözcük hataları yapılmamalıdır. Aksi takdirde tüketici ile ürün 
arasındaki iletişim zincirinin en önemli halkalarından biri kopmuş olacaktır.  

4. Ambalaj üzerinde kullanılan metinler ürün içeriğine ait olmalıdır. Gereksiz ayrıntılar 
algılamaya engel olabilir. Bu da alım tercihini olumsuz etkiler. 

5. Tasarım mutlaka ürün içeriğine uygun olmalıdır. Ayrıca ürün, hangi yaş grubu 
tüketiciye hitap ediyorsa, tasarım da aynı gruba hitap etmelidir. Başka bir deyişle 
içerik ve tasarımın özel hedef kitleri arasındaki uyum ve koordinasyon tam olmalıdır. 
Ambalaj tasarımın hedef kitleye başarılı bir şekilde hitap etmesi, eğitimli ve yaratıcı 
grafik tasarımcılar kadar, uzun yıllar süren pazar araştırmalarını ve zekice hazırlanmış 
pazarlama stratejilerini de yansıtır. Tüketici ile ambalaj arasındaki tutarlı ve karşılıklı 
ilişki, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.  
 
1.1. Doğru Tasarım 
Ambalaj tasarımının başarısını işlevini yerine getirip getirememesi ile ölçmek 

mümkündür. Ambalaj, form ve iletişim konusunda ne kadar başarılı ise, işlevsel olarak da o 
kadar başarılı olmalıdır. Kapağı açılmayan veya zorluklar yaşatan ambalajlar sorunludur.  
Aynı şekilde istenmeyen yerlerden kolaylıkla yırtılan, içindeki ürünün tamamını vermeyen, 
ayakta durması gerektiği halde bu görevini yapamayan, fazla karmaşık veya fazla basit olan 
ambalajların da işlevsel tasarımının sorunlu olduğu söylenebilir: “Doğru tasarlanmış bir 
ambalaj tüketiciye bir kez ulaştıktan sonra ürünün rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar 
(örneğin gıda ve deterjan ambalajları). Ambalaj tasarımı ambalajın birincil işlevini yerine 
getirdikten sonra atığa dönüşüp dönüşmeyeceğini ve eğer atığa dönüşecekse nasıl geri 
dönüşeceğini ya da depolanacağını belirler” (Er, 2006:62). 

 
1.2. Doğru Tasarımcı 
Ambalaj tasarımcısı, akla gelmeyecek beceri ve deneyim birikimine sahip olmalıdır. 

Bu birikimler, ambalajın geniş pazarlaması ve ürünle ilgili yığın bilgileridir. Tasarımcı, 
yapacağı tasarımı bir engel olarak görmeli ve o engel hakkındaki tüm bilgilere sahip 
olmalıdır. Bu bilgiler, tasarımcının engelden korkmamasını, daha cesaretli, daha yenilikçi ve 
kendinden emin bir şekilde tasarımına başlamasını sağlayacaktır: “Ambalaj tasarımı bir dizi 
entelektüel, yaratıcı ve teknik bileşkeye dayanır. Bunlar arasında üç boyutlu tasarım ve grafik 
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tasarım becerisine ek olarak stratejik konular, ürün konumlandırma, tüketici araştırmaları, 
satış ve perakende teşhirinin yanı sıra baskı öncesi hazırlıklar, baskı süreci, ambalaj 
malzemeleri ve ambalaj makineleri gibi teknik konular da vardır” ( Meyers, & Lubnier, 
2004:87). 

Ambalaj tasarımcısı, ambalaj hazırlığının herhangi bir noktasında edindiği yığın 
bilgilerine ve teknoloji kullanma becerisine başvuracak ve soruna çözüm bulacak kişidir. 
Bunlar baskı ve yapımla ilgili sorunlardır. Başka bir deyişle bu sorunları, tasarım öğeleri olan 
kompozisyon, logo tasarımı, tipografi, renk, yazı karakteri, fotoğraf ya da illüstrasyon 
stilleridir. Tasarım yüzeyinde tüm bu öğelerin çarpıcı, uyumlu ve anlatıcı şekliyle 
tasarlanması gerekmektedir. Tam anlamıyla tasarımcı bu sorunu çözmeye çalışan kişidir.  

 
2. Kutu Form Tasarımı 
Ulusal ya da uluslararası pazar arenasına çıkan bir ürünün kutu form tasarımı somut 

verilere dayandırılarak yapılmalıdır. Belli kurallar dâhilinde yapılan tasarımlar, ürünü tanıma 
ve tanıtma konusunda çok etkilidirler: “Üçgen prizma formu ile pek çok rakibinden ayrılan ve 
her zaman ayrıcalığını koruyan Toblerone çikolatasına, ilginç şişe tasarımıyla dünyanın en 
değerli markalarından biri olan Absolut Vodka’yı bu örnekler içinde 
değerlendirebiliriz”(Ergüven, 2006:70). Ambalaj form tasarımıyla tüketicinin göz ve doku 
duyularına hitap etmelidir. Zira tüketici ambalajı görerek seçmek, dokunarak beğenmek 
isteyeceklerdir. Başka bir deyişle tüketicinin, tetkik değerlendirmelerle ürün kalitesini 
belirmesi mümkün olamayacağı için, ambalajın kalitesinin, ürünün kalitesiyle orantılı 
olacağına inanmak zorunda kalacaktır.  Japonya’da meyve suyu üreten bir şirketin, piyasaya 
sürmeye hazırlandığı muz suyu ürünü için tasarlanan ambalaj, oldukça etkilidir (Fotoğraf 1). 
Ambalajın sade tasarımı, gereksiz ve göz yoran grafiksel ayrıntılardan arındırmıştır. Bununla 
birlikte ambalajın muz formunda tasarlanması, yaratıcılığın ileri evresi olarak 
değerlendirilmelidir. Tüketici, ambalajın üzerindeki metini okumasına gerek kalmadan, 
içindeki ürünün ne olduğunu çok kolay anlayabilmektedir. Oysa form dilini etkili 
kullanamayan ambalajlar, bu etkiyi ambalaj üzerine yapıştırılan ürün fotoğraflarıyla 
yakalamaya çalışmaktadırlar. Bu tür ambalajlar, tüketicinin sadece görme duyusuna hitap 
ederler ki bu, form dili açısından istenmeyen bir durumdur.  

 
2.1. Formda Özgünlük 
Ambalaj biçimleri endüstri ve ekonomideki verimliliğin modern kanıtları olmakla 

kalmaz. Bir toplumdaki ilerlemeyi ve yaşam standartlarını da sembolize eder; tüketici 
davranışını ve estetik zevki yansıtır; bir yaşam biçimini ifade eder; statü sembolleri olarak 
kullanılır ve hatta itibar kazandırır. 
 Özgün ambalaj formuyla tüketici beğenisine sunulan ürünlerin, pazar arenasında son 
derece başarılı oldukları görülmüş ve hatta bu formların, ürünün ismini, markasını, ambalajın 
bilinen renklerini vermeden dahi tanınabildiği gözlemlenmiştir. Örneğin Duck temizlik 
ürünleri ambalajının kıvrımlı boynu, Yeni Rakı’nın muhteşem eğimli ve kadınsı şişe formu 
ile, Sunpride meyve sularının geniş ağızlı kendine özgü şişe formu üzerinde marka ve logoları 
olmasa dahi hemen fark edilebilecek kalitededir. (Şekil 1, 2, 3) Özgün formların, uzun yıllar 
geçse dahi hatırlandığı ve üretici firmanın yıllar geçse de hatırlandığı görülmektedir. 70’li 
yılların kırmızı helvası, plastik ambalajlı ve ağzı eczane lastikleriyle sıkıştırılmış kâğıtla kaplı 
leblebi tozu, üzerinde Arap kızı fotoğraflı Mabel sakızları ya da şemsiye şeklindeki 
çikolataları hâlâ hatırlayanlarımız olacaktır. Ürünü ya da ambalajı ölümsüzleştiren özgün 
formu, unutulmaz rengi ya da lezzetleri olacaktır.  
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 Önemli bir örnek de Mr. Lee’nin ambalajlarıdır. Mr. Lee, müşterilerinde ki azalmayı 
fark ettiğinde, sorunun ambalajda olabileceğini düşünerek (Fotoğraf 2) ambalajında yeni 
tasarımlar aramaya başlar. Ancak yeni ambalajının, farklı markayı çağrıştırması ve 
müşterilerinin endişeleneceği düşüncesiyle, kendi fotoğrafının ambalajlarına uygulanmasını 
isteyerek bir dizi fotoğraf çekimleri ve stilizasyon çalışmalarını başlatır (Fotoğraf 3). Amaç, 
Mr. Lee’nin yeni ambalajlarının kaliteyi, sağlığı ve sıra dışı özgünlüğü getirirmesi ve 
müşterilerinin bildikleri tanıdıkları ve güvenle tükettikleri markalarından kopmalarını 
engellemektir. Dolayısıyla müşteriler, Mr. Lee’nin eski ve kötü imajını unutmuş ve yeni 
imajlı Mr. Lee ürünlerini güvenle tüketmeye devam etmişlerdir. Mr. Lee ambalajları, özgün 
tasarımı, sadeliği ve akılda kalıcı görsel bildirişimleriyle çok başarılı bir örnektir. Yeni 
ambalajlar, grafik tasarımıyla, ürün hakkında her türlü bilgiyi görsel iletişim kanalıyla 
verirken, renk, form ve işlevsellik gibi işaretlerle (semiyotik) de kaliteyi vurgulamayı 
başarmıştır.  
 Mr Lee’nin başarısı, ürün planlama ve tasarım sürecine yön vermek için kullanılan 
geleneksel yöntemlerin, firmaların pazar arenasında istenilen başarıya ulaşmasında yeterli 
olmadığı göstermiştir (Çizim1). Oysa pazar araştırmalarını, tüketici davranışlarına göre 
yönlendiren ve ambalaj tasarımlarını bu bilgilere göre yapan firmaların başarısından söz 
etmek mümkün olacaktır (Çizim 2). Firma ürünleri ve ambalajları, tüketiciler tarafından tam 
anlamıyla benimsenerek yaşam alışkanlıklarını etkilemektedir.  
 Ambalaj tasarımlarının tasarım ve formlarının belirlenmesinde müşteri istek ve 
algılamaları önemli bir etkendir: “Eskiden ambalajlı tüketim mallarının geliştirilmesi 
sırasında her şeyden önce dolum malına, keza medyalardaki değerlendirmeye çok dikkat 
ediliyordu. Bir ambalaj nasıl görünmelidir meselesi çok defa başarılıyordu ve ekonomik olma 
düşüncelerinden esaslı şekilde etkileniyordu. Günümüzde ise ürün geliştirici iyi bir ambalajın 
önemini artık bilmektedir. Görünürde özdeş ürünlerin sürekli gelişen sunumu, satın alıcının 
marka sadakatinin daha az olmasına yol açmaktadır” (ASD Bülteni, 2006:48). 
 

SONUÇ  
 Ambalaj insanlık tarihi ile aynı yaştadır. Đnsanoğlu ihtiyaç fazlası besinlerini, 
gerektiğinde tekrar kullanmak için çeşitli doğal maddeler ile sarmak ve saklamak ihtiyacını 
hissetmiştir. Ambalaj insanlığın ilk yıllarında olduğu gibi günümüzde de koruma ve saklama 
amaçlı bir örtüdür.  Ancak günümüzde ambalajın işlevinde büyük değişimler olmuş, saklama 
ve korumanın yanında; taşıma, depolama, satış, hijyen gibi fonksiyonları da barındırmak 
zorunda kalmıştır. Ambalajdaki bu değişimlerin temelinde ise rekabet ve üstün olma gibi 
egolar yatmaktadır. Firma sahipleri, ürünlerinin en iyisi olduklarını anlatabilmek için 
ambalajın reklam fonksiyonuna her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Ambalaj ile tüketici arasında 
psikolojik bağ kurma çabaları, ambalajın başarısı ile gelmiş, tüketicinin bağımlılık derecesine 
varan alışkanlıklar edinmesi sağlanmıştır.  
 Gelişen ambalaj teknolojisi, yeni ambalaj maddelerini beraberinde getirmiş, daha 
kullanışlı ve daha gösterişli ambalajlar üretilmiştir. Üstün olma egosu, çok daha fonksiyonlu 
ve gösterişli ambalajları ürettirmiştir. Sadece ambalajını beğendikleri için ürün satın alan 
tüketicilerin sayısı az değildir.  Ancak bu kadar çok ambalajın üretilmesi, çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmiş, ambalajlar atıklarıyla gündemi meşgul etmeye başlamıştır.  Birçok 
ülkede belediyeler ambalaj atığı toplama yasalarını yürürlüğe koyarak, atıkları tekrar 
değerlendirme zorunluluğu hissetmişlerdir. Çünkü bu aşamadan sonra egonun yerini çevre 
bilinci ve ortak yaşam kaygıları almaya başlamıştır. Çevreye fazla yüklenmeden sürekli 
gelişen ve refah toplumundan herkesin eşit olarak yararlanabildiği bir toplum ve dünya 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

529 
 

oluşturmak insanlığın genel amacıdır. Böyle bir toplumun oluşturulmasında herkes çaba 
göstermelidir. Özellikle de imalatçılar sonrasında tüketiciler ve hatta ambalaja ilgi duyan 
herkes çaba göstermelidir. Artık ambalajın amacı üçüncü kez değişmiştir. Đnsanlığın 
yaratılışından itibaren ilk aşamadaki saklama-koruma, ikinci aşamasında koruma-taşıma-satış 
ve üçüncü aşamasında çevre ve yaşam alanı oluşturma ambalajda son nokta durumundadır. 
Başka bir deyişle ambalaj dünyasında çevre koruma, ürün sorumluluğu ve evrensel tasarımlar 
gibi yeni anlayışları hüküm sürmeye başlamış ve başlamalıdır.  
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Fotoğraf 2. Mr. Lee’nin Eski Ambalajı1 
 

 
 

Fotoğraf 3. Mr. Lee’nin Kendi Fotoğrafının Stilizasyon Aşamaları 
 

 

 
Fotoğraf 4. Mr. Lee’nin Yeni Ambalajları 

 

                                                 
1Fishel, Catharine (2003), 50 Real-Life Projects Uncovered, First paperback published ih the Unitid States of 
America by Rockport Publishers, Đnc., s. 60, China. 
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SUÇU ÖNLEMEDE SOSYAL SERMAYE UNSURU OLARAK D ĐN KURUMUNDAN 
YARARLANMA 

 
Mustafa ÇALI ŞKAN* 

 ÖZ 

 Sosyal sermaye kavramı, 19.yüzyılda sanayi devrimine paralel olarak ekonomi alanında kullanılmaya 
başlanmıştır. Sosyal sermaye yaklaşımları insanlararası iletişim ağının artmasıyla 20. yüzyılın ortalarına 
gelindiğinde  kültür, dil, sosyal, siyaset, okul, din gibi birçok birikime sahip alanlarda gelişme göstermiş ve son 
yıllarda sıkça karşımıza çıkan bir kavram haline gelmiştir. Bu çalışmada, suç önlemede, sosyal sermaye 
üzerinden dinin suç oluşumundaki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca dinin ceza ve adalet sistemiyle 
ili şkisi incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu konuda çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde 
bu alanda yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Yabancı literatür ile birlikte son zamanlardaki 
araştırmalar taranmıştır. Dindarlık ve suçluluk üzerinde yapılan çalışmalar üzerinden din ve suç arasındaki ilişki 
hem niteliksel hem de niceliksel olarak tartışılmıştır. Özetle, bu çalışma dinin suçu önlemede etkili bir araç 
olduğu açıklanmış ayrıca bireyi suç işlemekten caydırıp caydırmadığı tartışılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler:  Sosyal Sermaye, Din, Suç,Sosyal Kontrol, Suç Önleme 

CRIME PREVENTION IN SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR TO BENEFIT FROM 
RELIGIOUS INSTITUTIONS 

           ABSTRAC1T 

                Social capital has been used in the financial field following industrial revolution in the 19th century. 
Approaches on social capital evolved in various fields such as cultural, linguistic, social, political, educational 
and religious, and the concept has began appearing in our lives with recent communication webs between people 
in the 20th century. In this study, social capital is intended to prevent crime by the benefit from religious 
institutions. It is also used to reveal the influence of religion in the criminal process. Despite the numerous 
studies conducted in developed countries in this matter, our country seems to be very limited in this area of 
study. Foreign literature sources and recent studies were reviewed for this study. On studies about religion and 
crime in our country, the relationship between religiosity and criminality were discussed using both qualitative 
and quantitative forms. Shortly, this study reveals that religion is an effective tool in preventing crime. Also, this 
study discusses if religion deters people from committing crimes.  
 
 Key Words: Social Capital, Religion, Crime, Social Control, Crime Prevention 

1. GĐRĐŞ 

 Đlk insan Hz. Âdem’den günümüze insanlar bir arada yaşamak ve topluluğun uzun 
süre ayakta kalması için bazı kurallar getirmek zorunda kalmıştır. Đlk dönem insanlarda 
kurallar, genel olarak inanışlar doğrultusunda olmuştur. Yani dini inanışı olan topluluklar din 
kuralları çerçevesinde hayatlarını belirli bir sisteme oturtmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı 
din kuralları etkili bir kurum olmuş ve günümüzde bu geçerliliğini devam ettirmektedir. Fakat 
sadece din kuralları toplumsal düzenin sağlanmasında yetersiz kaldığından yazılı hukuk 
kuralları ve ceza hukuku kuralları oluşturulma ihtiyacı doğmuştur. Toplumsal düzenin sağlıklı 
işleyebilmesi için bu kurallar zamanla gelişerek ve değişerek günümüze kadar farklı şekillerde 
gelmiştir. 

                                                 
* Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Sosyolojisi 
Bölümü, Doktora Öğrencisi, e-mail: mcaliskan68@yahoo.com  
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 19. yüzyıla gelindiğinde sanayi devrimiyle birlikte Fransız Đhtilali’nin yaratmış olduğu 
etkiler toplumsal hayatta çok hızlı bir değişime yol açmış  ve birçok sorunu da beraberinde 
getirmiştir. 20.yy başından beri özellikle bazı kriminologlar ve sosyologlar tarafından bu 
değişimler araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda dinsel, dine bağlılık, dini inanç ile 
suçluluk arasındaki çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların temel sorunsalları 
dinin suç işleme üzerindeki etkileri olup olmama yönündedir. Yani dini inançlar suç işlemede 
caydırıcı bir özelliğe sahip mi ya da din ne kadar etkilidir? gibi sorulara cevap aranmıştır. 
 Sosyal hayatın şekillenmesinde bazı toplum bilimcilerin dinin sosyal hayatı olumsuz 
yönde etkilediğini savunanların yanında dinin toplumsa düzeni olumlu yönde etkilediğini 
savunanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu alanda etkili çalışma yapanların başında 
Durkheim ve Weber söylenebilir. Durkheim’in çalışmalarına bakıldığında, onun sosyal 
düzenin korunmasında ve ortak değerlerin oluşumunda dine temel bütünleştirici bir 
mekanizma rolü atfettiği anlaşılmaktadır. Weber’in dine ilişkin bulguları ise dinin insanları 
anlama biçimine ve bu anlam çerçevesi içerisinde pratikler üretme noktasında önemli katkılar 
sunduğu görülmektedir (Kızmaz, 2005b: 1). 
 Suç oluşmasında çok farklı nedenlere bağlı olarak incelenen suç kavramı ve suçun 
önlenmesi açısından da birçok yollar geliştirilmi ş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu 
çalışmanın temel sebebi suç önlemede sosyal sermaye unsurlarından din kurumunu ele alarak 
dinin suç önlemede nasıl ve ne kadar etki yaptığını araştırmak ve daha önce yapılmış 
çalışmalardan yararlanılarak bundan sonraki din ve suç üzerine yapılacak olan çalışmalara ışık 
tutması hedeflenmiştir. Din ve suç arası yapılan çalışmalar ülkemize nazaran batıda çok daha 
fazla olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda dini genel bir çatı altında incelemişlerdir. 
Araştırmacılar kendi bağlı olduğu dini ritüellerin etkisinde kalarak dini ya çok fazla etkili bir 
organ ya da etkisiz veya olumsuz etki yarattığını öne sürmüşlerdir. Görünen o ki 
araştırmacılar tüm dinler çok ince ayrıntısıyla araştırıp objektif perspektiften değerlendirilme 
yönünde eksik kalmışlardır. 

2. SOSYAL SERMAYE KAVRAMI  

 Sosyal sermaye kavramını her geçen gün alternatif çözüm yolu olarak üzerinde 
durulmaktadır. Özellikle son yüzyıllarda üzerinde çokça durulan bir alan olma özelliğine 
sahip olmuştur. Sosyal sermaye kavramı geçmişte birçok ekonomist ve toplum bilimciler 
tarafından dile getirilmiştir. Bu yönüyle kavram hakkında Adam Smith, Karl Marx, Emile 
Durkheim, Alexis de Tocqueville, Thorstein Veblen ve Max Weber, gibi önde gelen 
düşünürlerin çalışmalarına rastlanılmaktadır. (Yıldız ve diğerleri, 2011: 3; KOSGEB, 
2005:1).  
 Sosyal ilişkilerin gelişmesi ve iletişim ağının yaygınlaşmasıyla sosyal sermaye 
kavramı ilk olarak 20. yüzyılın başlarında L. J Hanifan tarafından ortaya atılmış ve 20. 
Yüzyılın sonlarına doğru özellikle Bourdieu, Coleman (1988 ve 1994) ve Putnam’la (1993, 
1995 ve 2000)  sosyal bilimlerin her alanında en önemli sermaye kavramı olarak yer almaya 
başlamıştır (Günkör, 2011: 18).  
 Sermaye iktisadi bir kavram olarak ortaya çıkmasıyla birlikte günümüzde sosyoloji, 
siyaset, eğitim, hukuk, hatta ömür sermayesi gibi birçok disiplinlere dönüşerek sosyal 
sermaye kavramı olarak kendisinden yararlanılan bir yapı haline gelmiştir (Arrow, 1999:3; 
Durlauf, 2002: 459; Lochner ve diğerleri, 1999:260; akt. Polat, 2012: 10). Bu bağlamda 
sosyal sermaye, toplumsal hayatı sinerji oluşturarak daha kolay anlamlandırılmaya 
çalışılmakta ve gelecekte üzerinde çokça durulacak bir konudur. 
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 Sosyal sermaye öncülerinden Coleman ise sosyal sermayenin toplumsal fayda 
sağlayacağını özellikle eğitim başarısı, sosyal eşitsizlikler, yoksulluk, aile bağlarının 
güçlenmesi, çocuklara ve ergenlere özgü çalışmalarda ve bunun gibi toplumsal çıkarlarda çok 
fayda sağlayacağını dile getirmiştir. Hatta Amerika’da ekonomik düzeyi düşük göçmen 
çocuklar ve gençler üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda sosyal sermayenin olumlu etkiler 
yarattığını belirtmiştir (Polat, 2012: 14). Pierre Bourdieu’ya göre sosyal sermaye daha çok 
elitlerin üstünlüklerinin devamı için bir fırsat olarak değerlendirmiştir (Field, 2006: 27). 
  Bir başka önemli isim olan Putnam kavramın en temel savunucularındandır. 
Sosyolojik olarak değerlendiren Putnam, fiziksel ve insani sermayenin yanı sıra sosyal 
sermayenin, yani sosyal ağların da bireylerin üretkenliğinde etkili olduğunu belirtmiştir. 
Sosyal sermayeyi tanımlarken bireyler arasındaki bağlara vurgu yapmış ve tanımın sosyal 
ağlar, karşılıklılık ve güveni kapsadığını iletmiştir. Putnam sosyal sermayenin hem bireysel 
hem de toplumsal bir kazanç olduğunu belirtmektedir (Putnam, 2000: 19-20). Bu bağlamda 
birbirine bağlı güvenen bireyler arasında sosyal güven ortamı oluşmakta ve dayanışmacı bir 
toplum meydana gelmektedir. Fukuyama ise iletişim ağları, güven, sivil toplum ve benzeri 
oluşumlar sosyal sermayenin kendisi olmadığı, sonucunda böle yapıların ortaya çıktığını 
savunmuştur (Fukuyama, 2001:7). Fukuyama sosyal sermayenin sonucu olarak güven 
duygusu olduğunu savunsa da aslında güven duygusunun oluşabilmesi için insanlar arasında 
bu duyguların alt yapısı olduğundan bahsedilebilir. Olumsuz sapma davranışların mümkün 
olduğu kadar az olduğu ve toplumun düzeni sağlanması açısından sosyal sermayenin faydalı 
olduğu hatta oluşabilecek suç oranlarının azalmasında etkili olduğu söylenebilir (Altun, 2011: 
46).  

Woolcock ve Narayanise sosyal sermayeyi, “…insanların kolektif hareket 
edebilmelerini sağlayan ağlar ve normlar” olarak tanımlamaktadır. ( 2000: 3) 
 Kirmanoğlu’nun sosyal sermayeye ilişkin yaklaşımı ise şöyledir:  “Toplumsal yaşamı 
kişilerin ortak amaçlarını gerçekleştirmek konusunda daha etkin bir biçimde hareket etmeleri 
sağlayan ağlar, normlar ve güven gibi özelliklerine işaret etmektedir...”. Bu bağlamda 
sosyal sermayenin kullanımında “güven”  olgusunun oldukça önemli bir yeri vardır. 
Toplumdaki bireyler arasında, bireyle grup arasında ve grupların kendi aralarında, kurumlar 
arasında ve nihayet toplumlar arasında ilişkilerin, etkileşimin kurulmasından gelişimine, git 
gide çeşitli boyut ve derinlikler kazanmasına kadar her aşamada güvenin varlığı ve düzeyi 
oldukça belirleyici ve önemlidir (akt. Kunduracı, 2012:5).   

3. SOSYAL SERMAYE OLARAK D ĐN VE SUÇ ĐLĐŞKĐSĐ 

 Toplumsal hayatı düzenlemede hayatı daha yaşanabilir hale getirmek için ilk 
zamanlarda dine inan toplumlar tarafından dini yaşam biçimi olarak benimsemişlerdir. Sosyal 
hayat din ve toplumsal düzen din kuralları çerçevesinde gelişmekteydi. Fakat insan sürekli 
değişen bir canlı olduğundan bulunduğu toplumdan etkilenmekte ve aynı şekilde yaşadığı 
çevreyi de etkilemektedir. Bazı dönemler din etkili bir kurum olarak kendini göstersede bazı 
dönemlerde yetersiz kalmış hatta dine karşı düşmanca tavırlar alınmıştır. 
 Suç araştırmalarında, din etkeninin önemi hiç kuşkusuz göz ardı edilemez. Öyle 
ki,  kimi ülkelerdeki veya bölgelerdeki suçluluğun, dinsel değerlerin aşınması veya gerçek bir 
dinsel inancın olmayışı gibi din eksenli açıklama çerçeveleri bağlamında ele alınması suç 
çözümlemelerinde din olgusunun önemini ortaya koymaktadır (Petterson, 1991:279). Suç 
sosyolojisi ve psikolojisi veya kriminoloji alanında, hem suç işlemenin nedenlerine ve hem de 
suçun engellenmesine yönelik yapılan araştırmalarda çok sayıda değişkenin ele alındığı (yaş, 
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eğitim, ekonomik durum vs.) bilinmektedir. Bu değişkenler içerisinde dinin son zamanlarda 
yeniden bir ilgi konusu haline geldiği dikkat çekmektedir. Ülkemizde de son zamanlarda 
suçun araştırılmasında gerek ceza infaz kurumuna girmiş hükümlüler üzerine gerekse suç 
öncesi din ve suç üzerine araştırmalar görmekteyiz. Tarih sahnesine bakıldığında suç her 
zaman var olmuştur. Suçun incelenmesi neden ve çözüm yollarının araştırılması çok eski 
tarihlere dayanmaktadır. Suçun bilim olarak araştırılması kriminoloji biliminin ortaya 
çıkmasıyla daha somut verilerle çözüm yolları üretilmiştir. Kriminoloji bilimi ortaya 
çıkmadan öncede suç ile farklı bilimlerle çeşitli yollarla mücadele ediliyordu 
(Dönmezer,1981:2).  
 Dönmezer (1981: 4-7) kriminoloji tarihinde üç büyük isimden söz etmiştir. Lombroso, 
Ferri ve Garofalo bu isimlerden suç araştırmacıları olarak bahsetmiştir. Bunlardan Lombroso 
suçu tıpkı insanın doğum ve ölümü gibi tabi bir olay şeklinde tanımlamıştır. Ferri’ye göre suç 
kişinin iradesi dışında diğer olguların; biyolojik psikolojik yapıların insanı suça itemeyeceğini 
dile getirmiştir. Garofalo ise suçu insanın serbest iradesinin ürünü olmadığı yönündedir. 
Đnsanın biyolojik yapısından kaynaklandığını vurgulamıştır. Bunun yanında birçok araştırmacı 
tarafından suç konusu araştırılmış ve çok sayıda suç tanımı ortaya çıkmıştır. Genel çerçevede 
suç eylemi oluştuğu toplumun hukuk kurallarına aykırı hareket etme olarak tanımlanabilir. 
Suçu toplumdan sapma olarak değerlendiren Durkheim, suçun önlenmesinde dine temel 
bütünleştirici bir mekanizma rolü atfettiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda bazı 
araştırmacılar tarafından suçun önlenmesinden dinin etkili bir kurum olduğunu öne 
sürülmüştür. Hatta batı araştırmacıları kiliseye üyeliğinin ve bir inanca sahip olmanın suçu 
azalttığı yönde bulgulara rastlanmıştır (Kızmaz, 2005b: 3). 
 Sosyal kontrol teorisyenlerinden Hirschi’ye göre, bireyin topluma olan bağlılığının 
zayıflığı, onu suç veya sapma davranışlarını gerçekleştirmesinde gerekli bir neden olmaktadır. 
Hirschi, bireyi sosyalleştiren ve onu toplumla uyumlu hale getiren 4 sosyal bağ türünden söz 
etmektedir. Bağlılık, adanmışlık, katılım ve inanç (Hagan, 1991: 188; Siegel, 1989: 198; 
Miller, 1992: 397; Altun ve diğerleri, 2011: 8). Burada ele almamız gereken konu suç ve din 
ili şkisini çözümlemek için önemli bir toplumsal kontrol mekanizması olarak din ve inanç 
faktörüne değinmek olacaktır. Bireylerin bu inançlardan yoksun olmaları doğrultusunda 
kolayca suç davranışının işleyebilmektedir. Bu nokta suç araştırmacılar insanın neden suç 
işlediğini araştırırken, Durkheim’in suç araştırma mantığında suçun neden işlendiği sorusuna 
değil de insan neden suç işlemez buna bakılmalıdır görüşü gerçeği yansıttığı görülmektedir. 
Günümüzde de insanların toplumsal bağlarının zayıfladığı kolektif bilinçten bireyselliğe 
doğru hızla gittiği dönemde bireyler yalnızlaşmakta savunduğu bir görüş ve düşüncelerinin 
olmaması ya da inançlarındaki azalma ve bundan dolayı bireyin suç işlemesini engelleyecek 
bir yapının olması suç işlemede bireyi özgürleştirmektedir. Burada bireyleri topluma 
bağlayan, suç işlemesini engelleyecek bir takım manevi değerlerin olması gerekmektedir. Bu 
engelleyiciler resmi kanallarla olmuyorsa örf, adet, gelenek, töre ve normlar gibi resmi 
olmayan kurallarla sağlanmaktadır. Bireylerin toplum tarafından onaylanmayan sapma 
davranışların sergilemeleri sonucunda, diğer bireyler tarafından kınama, yoksun bırakma, 
dışlama gibi birtakım yaptırımlar uygulayarak sapma davranışını sergileyen bireyleri topluma 
uygun davranan bireyler olarak değiştirmektedir (Kızmaz, 2005a: 165). Birçok toplum 
tarafından oluşturulan bu bağlayıcı kuralların temelleri din üzerine atılarak geleneksel hale 
gelmiş kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 Durkheim, din üzerinde ısrarla durmuş ve 1897’de yazdığı “Đntihar” (le Suicide) adlı 
eserinde, Almanya’da intiharlarla ilgili yapılan istatistiklerden hareketle intiharlar ile dinî 
inançlar ve hayat arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta, Protestanların Katoliklerden daha çok 
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intihar ettiğini; çünkü Katolikliğin Protestanlıktan çok daha fazla toplumu ve onu oluşturan 
kişileri birbirine bağlayıp bütünleştirdiğini ifade ederek dine bağlılık ile intiharların azlık ve 
çokluğu arasında bir irtibat kurmaktadır. Durkheim, “Dini Hayatının Đlkel Biçimleri ” (Les 
Formes Elementaires de la Vie Religieuse, 1912) adlı bir başka eserinde ise, hukuk, iktisat, 
ahlâk, sanat vs. tüm sosyal kurumların kaynağının din olduğunu ifade etmektedir. Durkheim’e 
göre din, insanın kendisi ile dünya hakkında edindiği tasavvurların kaynağı olduğu gibi, 
felsefe ve bilimde dinden doğduğuna vurgu yapmıştır (Günay, 2000: 137-140). Bu bağlamda 
ünlü Fransız sosyoloğu Durkheim dinin sosyal hayat için ne kadar çok önemli olduğu 
söylenebilir.  
 Din global bir dünya görüşü ve ahlâkî bir program sunarak, açık biçimde beşerî 
hayatın karmaşıklığını indirger ve yapısallaştırır. Psikolojik planda, din güvenli bir çevre 
yaratır. Đnsan çıkar bir yol bulmayınca dine sığınır (Duriez ve diğerleri, 2003: 6). Bu 
bağlamda dine teslim olmak insanın bir savunma mekanizması olarak değerlendirilip insan 
üzerindeki yükü dine atfederek kendini rahatlatmakta ve yükü hafiflemektedir.  
 Dine bağlılığın suçu azalttığı yönde savunan başka bir araştırmacı Stack ve 
Kanavy’dir.  Bu bağlamda dine bağlılık ile ırza tecavüz gibi cinsel suçlar üzerinde yaptıkları 
araştırmada, dinsel bütünleşme ile tecavüz suçları arasında negatif bir ilişkinin varlığını 
destekleyen bulgular tespit etmişlerdir. Bu araştırmada özellikle yüksek düzeyde dinsel 
bağlılığa sahip Katolikliğin, tecavüz oranlarını azaltıcı yönde bir işlev gördüğü saptanmıştır 
(Stack ve diğerleri, 1983: 672-673). Bu bağlamda insanların dine karşı samimi olmaları ya da 
dindarlık frekansı artıkça suç işleme oranı azaldığı söylenebilir. Buna ek olarak dindarlık 
durumu fazla olan bireyler genellikle dini eğilimi olan çevrelerde hayatını sürdürdüğü için 
sosyal hayatta karşılaşacağı olaylar ya da iletişim kurduğu insanlar kendi çevresinden 
olduğundan hem suç fiilinin mağduru olmaktan kurtulacak hem de suç işleyebileceği ortam 
olmayacak ya da en az seviyede suç eylemleriyle karşılaşacaktır (Kızmaz, 2005b: 8-9). 
 Din ve suç ilişkisinde bir başka husus bireylerin dini eğitimi nerede aldıkları önemli 
bir husustur. Çünkü gerçek anlamda insanın psikolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlayarak 
dini eğitim bireyin anlayacağı şekilde anlatılmalıdır. Yoksa dayatma usulüyle din eğitimi 
verilmiş olunmaktadır. Bundan dolayı birey kendi mantık süzgecinden geçirdikten sonra dini 
yanlış anlayabilmekte ve bundan dolayı suç fili işlediğinden savunma mekanizması devreye 
girip dini suçlu bir kurum olarak ilan edebilmektedir. Bu kapsam ülkemizde Diyanet Đşleri 
Başkanlığı'nca Türkiye genelinde yaptırılan "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması" nda adlı 
çalışmasında yurt genelindeki 21 bin 632 kişiye uygulanan anketle vatandaşların dini 
eğilimleri ve bunların gündelik hayattaki yansımalarının belirlenmesi amaçlanmış 
ve  araştırmaya göre katılımcıların % 91,82'i dini bilgileri aile ve yakın çevresinden 
öğrenmektedir. Dini nitelikteki bilgileri camideki din görevlilerinden öğrendiğini söyleyen 
kişilerin oranı % 43 iken bu bilgileri televizyon, gazete, radyo ve dergilerden öğrenenlerin 
oranı ise % 24,6  şeklinde devam etmektedir (http://www.kanalahaber.com/haber/yasam/dini-
bilgileri-nereden-ogreniyoruz-183485/, 10.01.2015). Tüm eğitimlerin ilki ailede 
başlamaktadır. Görüldüğü gibi burada da en önemli görev ebeveynlere düşmektedir. Bu 
yüzden anne babaların önce kendilerini çok iyi dini bilgiyle donatmalılar daha sonra 
çocuklarına dini sağlıklı bir dini eğitim sunmalıdırlar.  
 Dinin suçu önlemede suçun karşılığı bir yaptırım olarak cezayı öngörmektedir. Cezalar 
suçun boyutlarına göre ağırlık kazanmaktadır. Bu cezalar suç işlemede caydırıcı bir etken 
olarak değerlendirilebilir. Dinlerin suçları önlemede sadece ceza sistemi olmadığı gibi din 
kurallarına uyma durumunda ödül sistemi de kullanılmaktadır. Genelde semavi dinlerde, 
ölümden sonra başka bir hayatın olduğunu ve ölümle birlikte bireylerin bu dünyadaki yapmış 
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oldukları tüm eylemlerinden sorgulanacakları düşüncesini içermektedir. Dünya bir sınav 
ortamı olduğu; iyi eylemler sonucunda daha doğrusu dinin emrettiği şekilde yaşanması 
sonucunda cennetle ödüllendirileceği bunun yanı sıra dine karşı aykırı hareket edilmesi 
durumunda ceza olarak cehennem ile karşılaşılacağını bildirmektedir. Bu bağlamda dini 
ritüellerde ölümden sonraki hayata inanıldığından, işlenecek her suçun cezasının, ölümden 
sonraki hayatta verileceği yönündedir. Dinlerin öngördüğü bu inanç biçiminin, dindar 
bireylerde görece suç işlemede engelleyici bir rolü yerine getirdiği belirtilmektedir. Bu 
yaklaşımın, dinsel değerlerin belirleyici olduğu toplumlarda belirli düzeyde geçerlilik arz 
ettiğini söylemek mümkündür. Söz konusu bu toplumlarda, bireylerin suç işlememe 
durumlarını din ekseninde açıklamaya çalıştıkları görülmektedir.  

Dinle güçlü bir biçimde bağ kurup benimseyen bireylerde “Allah’tan korkma”, 
“Allah’tan utanma”, “cehennem korkusu” ve “cennet ödülü” gibi düşünceler, bireyleri suç 
işlemekten caydırdığı olduğu öne sürülebilir. Buna ek olarak suç işlemede sadece din 
mekanizması tek başına alternatif bir yol olmadığını, insanın etkileyen diğer faktörlerinde 
düşünülmesi gerekmektedir. 
 Suçların neden ve sonuçlarının araştırılıp çözüm yolu bulmada etkili olan 
kriminolojide, din ile suç arasındaki ilişkiyle ilgili tartışmalarda ilk ciddi çalışma olarak 
nitelendirilebilecek, Hirschi ve Stark tarafından 1969 yılında yapılan “Cehennem Korkusu 
(Hellfire)  ve Suçluluk” adlı araştırmadır (Johnson ve diğerleri, 2000: 45). Hirschi ve Stark 
tarafından yayınlanan “Hellfire and Deliquency” çalışması ile din ve suç ilişkisi, yeniden 
canlanma göstermiştir. Bu araştırmanın en önemli özelliği; dindar olmanın veya kiliseye 
devam etmenin suç işleme yönünde etkisi olmadığı elde edilen bulgulardır (Shoemaker, 
1990:186). Hirschi ve Stark bu araştırma ile bireylerin dini yaşam düzeyleri ile suçluluk 
arasında temelde bir ilişkinin olmadığını saptamışlardır. Farklı şekilde ifade etmek gerekirse 
bu araştırma;  kiliseye gidenlerin, kiliseye gitmeyenlere oranla daha çok ahlaki prensiplere 
sahip olduğu şeklinde genel kabul gören yaklaşımı doğrulamamaktadır. Bu bağlamda söz 
konusu araştırmada; kiliseye düzenli gidenlerin, günah işlemenin karşılığında cehenneme 
atılacağı şeklinde bir inanca sahip olanların ve ölümden sonraki hayata inananların, böyle bir 
inanca sahip olmayanlardan daha az suç işledikleri anlayışı ispatlanamamıştır. Kısacası bu 
bulgular, suç davranışını gerçekleştirmenin kiliseye gidip gitmeme ile bir ilişkisinin olmadığı 
anlamına gelmektedir (Chadwick ve diğerleri, 1993: 52; Shoemaker, 1990:186; Johnson ve 
diğerleri, 2000: 33; Sloane ve diğerleri, 1986: 88; Benda ve diğerleri, 1997: 81).  
 Hirschi ve Stark tarafından gerçekleştirilen bu ilk araştırma, din ve suç ilişkisi ile ilgili 
araştırmalarda bir başlangıç noktası oluşturduğu söylenebilir. Çünkü sonraki dönemlerde bu 
konuya odaklanan suç araştırmacıları, gerçekleştirdikleri araştırmalardan elde ettikleri 
bulgular ile sözü edilen bu araştırmanın bulgularını sürekli karşılaştırma yoluna gitmişlerdir. 
Söz konusu bu araştırmalardan bazıları Hirschi ve Stark’ın araştırma bulguları ile örtüşürken, 
bazıları da bu bulgular ile çelişmiştir. Bu nedenle kriminolog ve sosyologlar kendi aralarında, 
Hirschi ve Stark tarafından 1969 yılında gerçekleştirilen “Hellfire and Delinquency” adlı 
çalışmadan bu yana, din ve suç arasındaki ilişkinin niteliği ve düzeyi konusunda bir bölünme 
yaşamaktadırlar.  Kısacası; Hirschi ve Stark (1969)’ın, dinin öngördüğü eylemleri yerine 
getirmekle doğaüstü inanç sistemine inanmanın suç eylemleri üzerinde hiçbir etkisinin 
olmadığı yönündeki yaklaşımları, iki yönlü bir tepkinin gelişmesine neden olmuştur. Bu 
tepkilerden ilkini, suçluluk üzerinde dindarlığın etkisinin, suç türlerine veya sosyal 
bağlamlara göre değişkenlik arz ettiğini ileri süren görüş oluşturmaktadır.  Bu nedenle, bazı 
araştırmacılar, Hirschi ve Stark’ın yaptığı bu araştırmanın yüzeysel ve bu nedenle gerçeği 
yansıtmaktan uzak olduğunu ileri sürerek, yeni araştırma yapma ihtiyacı hissetmişlerdir 
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(Johnson ve diğerleri, 2001: 23). Ancak, Stark v.d. 1982 yılında yaptıkları başka bir 
araştırmada elde ettikleri bulgular, Hirschi ile birlikte yaptığı önceki araştırma bulgulardan 
farklılık içermektedir. Stark, araştırma bulgularının çelişkili bir durum sergilemesini, 
araştırmanın yapıldığı toplumun ahlaki yapısı ile açıklama çabası içine girmiştir. Bu durumda 
din ve suçluluk arasındaki ilişki ahlaki düzeye bağlı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda 
Title ve Welch (1983);  genel bir normatifsel muğlaklığın, düşük bir sosyal entegrasyonun, 
genelleşmiş düşük bir akran uyum algılamasının ve düşük düzeyde kilise faaliyetlerine 
katılımın gerçekleştiği toplumlarda, uyum olgusuna yaptığı vurgulama ile dinin oldukça 
büyük bir etkiye sahip olduğunu ileri sürmektedirler. Burada dinin toplumsal uyumu 
sağlaması, birey davranışı üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Bu nedenle dinsellik, normal 
olarak sapmayı engelleyen mekanizmaların olmadığı yerde, çok açık bir şekilde toplumsal 
uyum ve düzenliliği vurgulayan özelliği ile önemli bir etki yapmaktadır  (Petterson,  1991: 
280). Hatta bazı toplumlarda diğer etkenler olmasına rağmen din faktörü bireyde çok daha 
etkili davranış modeli olmaktadır. Sonuç olarak; Hirschi ile birlikte yaptıkları önceki 
araştırmalarında, din ve suçluluk arasında ilişki olmadığını saptayan Stark (1984) sonradan “ 
dinin suçluluk üzerinde gerçek bir potansiyele sahip olduğunu” dile getirmiştir (Sloane ve 
diğerleri, 1986: 88). Aslında yapılan bu çalışmalar sadece kiliseye indirgenmesi dinin suç 
üzerindeki etkisini yeteri kadar ortaya koyamamış yüzeysel kalmıştır. Suç işlemiş bireyler 
üzerinde gerek anket çalışması, gerek yüz yüze görüşmeler ya da farklı metotlar deneyerek 
daha gerçekçi sonuçlara ulaşılabilirdi. 
 Dinle suçun olumlu ve olumsuz bu etkilerini ortaya çıkarmak isteyen araştırmacıların 
yanı sıra dini insan hayatında gereksiz olarak gören düşünürlerde mevcuttur. Bunlardan Karl 
Marx, dinin, insanın kendisine yabancılaşmasını imlediği görüşünü kabul eder. Marx, dinin, 
kalpsiz bir dünyanın kalbi, günlük gerçekliğin acımasızlığından kaçıp sığınılan bir liman” 
olduğunu belirtir. Din ve dolayısıyla Tanrı, sonsuz olanaklara sahip bilincin bir tepkisi, 
insanın kendinde olmayanı “kendi aklının ürünü olan bir başkasında” aramasıdır. Bir başka 
ifadeyle, dinin temelinde insanların arzuları yatmaktadır. Bunun yanında Karl Marx dini 
halkın afyonu olarak değerlendirmiştir. Bunu geçici bir mutluluk olarak değerlendirip uzun ve 
kalıcı mutluluk için dinin terkedilmesi gerektiğini savunmuştur. Karl Marx ile aynı görüşe 
sahip olan Ludwig Feuerbach ise dini, kültürel gelişme sürecinde insanların ürettiği düşünce 
ve değerlerden oluşmakta, fakat bunlar yanlış bir şekilde ilahi güçlere ya da tanrılara mal 
edilmektedir. Đnsanoğlu kendi tarihini eksiksiz olarak anlayamadığından kendi yarattığı 
değerleri ve normları tanrılara atfetme eğilimine girerek aslında bir nevi olmayana değer 
biçildiğini ve olmayan bu gücün kuralları koyup bunun çerçevesinde toplumsal hayatı 
şekillendirdiğini savunmaktadır (Gülenç, 2012: 4-6). Yaratıcının var olup olmadığı somut 
olarak anlaşılmasa da manevi ya da soyut dünyada var olduğu anlaşılabilmektedir. Ayrıca 
yaratıcının var olup olmadığından ziyade toplumsal hayata yaptığı katkı, sosyal hayatı 
düzenlediği ve olumlu etkilerine bakılmalı tamamıyla yok sayılmamalıdır.  
 Yapılan tüm bu araştırma ve çalışmalardan anlaşıldığı üzere tüm dinler sosyal hayatı 
farklı ölçülerde etkileyebilir. Mesela islam dini toplumsal hayattaki insanlar arasındaki 
ili şkilerin hukuki, sosyal, kültürel, ekonomi, aile, eğitim politika, ticaret, hatta diğer din 
mensuplarına karşı davranışlar dahil olmak üzere hayatın her alanını kapsayacak kuralları 
mevcuttur. Buna rağmen diğer dinler bu kadar geniş kapsamlı olmayabilir. Bu bağlamda din 
ve suç arasındaki ilişkiyi inceleyen batı araştırmacıların büyük bir çoğunluğu Müslüman 
olmadıkları için kendi inanışlarının etkisinde din ve suç arasındaki ilişkiyi açıklamaya 
çalışmışlardır. Bunun sonucu olarak bazı araştırmacılar dinin suça sebep olduğunu 
savunmuşlardır. Burada akıllara tüm dinler yeteri kadar araştırılarak mı sonuca varıldı? ya da 
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mensubu olduğu din üyeleri kendi dinlerini yeter kadar irdeleyebildiler mi? gibi soru işaretleri 
akıllarda yer etmektedir. Diğer bir husus dinin suça teşvik ettiğini savunan araştırmacılar suça 
teşvik eden dinin adını verememekte ve dinin hangi maddesi ya da inanışı hangi 
suça(hırsızlık, adam öldürme vs.) teşvik ettiğini de açıklayamamaktadırlar. 

4. DĐN VE SUÇ ĐLĐŞKĐSĐ ÜZERĐNE YAPILAN ÇALI ŞMALAR VE 
DEĞERLENDĐRMELER 

 Din ve suç kavramları insanlığın var olduğundan beri ayrı ayrı incelenen ve merak 
konusu olan çalışmalardır. Bu çalışmalar son yüz yılda birleştirilip din ile suç arasındaki 
ili şkinin olup olmadığı araştırılmaya başlanmıştır. Yaklaşık olarak yarım asırda yapılmış olan 
araştırmalara bakıldığında, çalışmaların sayısında önceki yıllara kıyasla bir artış yaşandığı 
gözlemlenmektedir. Özellikler son zamanlarda din psikolog ve sosyologları tarafında ilgi 
konusu olduğu görülmektedir. Kriminolojide ise din ve suç tartışmaları özellikle, Hirschi ve 
Stark tarafından gerçekleştirilen “Cehennem Korkusu ve Suçluluk” adlı araştırma ile 
başlangıç sayılabilecek niteliktedir. Ancak, bu değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasına 
yönelik çalışmaların sayısında bir artışın gerçekleşmesine rağmen, bu ilişkinin niteliği 
konusundaki görece örtüşmediği durumlar günümüzde de devam etmektedir. 
 Uzun bir süredir batı ülkelerindeki bazı sosyal bilimciler, dinsel bir inanca sahip 
olmanın veya kiliseye gitmenin, suç işleme eğilimleri içine girmeye karşı caydırıcı bir rol 
oynadığını ileri sürmektedirler. Bu araştırmacılar, dinsel inançları ahlaki davranışın temelleri 
olarak görmektedirler. Bu bağlamda, söz konusu araştırmacılar (Durkheim 1915; Dais 1948; 
Coogan 1954; Yinger 1957); dindarlık düzeyinin artışına paralel olarak, bireylerin suç 
eylemlerine yönelme oranlarının düşme eğilimi içine girdiği görüşünü savunmaktadırlar. 
Burada birey dinden ne kadar çok etkilenir dini yaşam biçim olarak benimserse, bireyin 
sapkın davranışına karşı kendini kontrol altında tutabilme gücünün arttığı düşüncesi 
vurgulanmaktadır (Chadwick ve diğerleri, 1993: 52). Bu bağlamda dindarlık frekansı sapma 
davranışında önemli bir yere sahiptir. 
 Din ve suç arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalarda 
çelişkili sonuçlarına ilişkin gönderme yapan çok sayıda (Baier, 2001; Benda, 1997; Douglas 
ve Raymond; 1986;  Johnson, De Li, Larson ve Mc Cullough, 2000; Larson ve Johnson,1998; 
Albrecht, Chadwıck ve Alcorn, 1977 ) araştırma görülmektedir (Kızmaz, 2005b: 15). Genel 
olarak bakıldığında; din ve suç arasındaki ilişki üzerine odaklaşan araştırmaların bazılarında 
din ile suçun ilişkilendirildiği bazı araştırmalarda ise din ile suç birbirinden bağımsız olgular 
olduğunu saptadıkları görülmektedir. Bu ilişkilendirmeden dinin pozitif etki yaptığı suç 
işlemede önleyici bir sermaye olduğunu, bazı araştırmalarda ise önleyemediğini aksine suç 
işlemede bir neden olduğunu vurgulamışlardır. 
 Kızmaz (2005b:19) bu araştırmaları dört grupta toplamaktadır. 

1. Dinin suç işlemede etkili bir araç olduğunu ve dinin suça teşvik ettiğini savunan 
çalışmalar. Bu araştırmalar, din faktörünün suç üzerinde caydırıcı bir etkide 
bulunmasının ötesinde, suç işlemede etkili bir kurum olduğu görüşünü dile 
getirmektedir. (Chadwick ve diğerleri, 1993: 52). Diğer bir anlatımla bu araştırmalar, 
dinselliğin azalmasıyla birlikte, suçluluğun azalma göstereceğini varsaymaktadır. 
Örneğin, Bonger (1916), “dinsizliğin artması ile birlikte, suçun da azalma eğilimi 
gösterdiğini” ileri sürmektedir. Aynı şekilde, Lombroso (1911), ateistlerin fazla 
olduğu yerlerde suç oranının düştüğünü savunmuştur (Cochran ve diğerleri, 1994:93). 
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Ancak, burada din ve suç ilişkisinde dinin olumsuz olarak değerlendiren araştırmaların 
sayısının oldukça az olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

2. Đkinci gruptaki araştırmaları ise, din ve suç arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu 
belirleyen araştırmalar oluşturmaktadır. Benda ve Corwyn (1997), dört özel lisedeki 
724 ergen üzerinde yaptıkları araştırmada, din ile suçluluk arasındaki ilişkinin 
kompleks olduğu bulgusunu elde etmişlerdir (Benda ve diğerleri, 1997: 81). Bu 
araştırmada, din ve suç ilişkisi genel suçluluk içerisinde sadece statü suçları ile ili şkili 
olduğu bulgusu saptanmıştır (Benda ve diğerleri, 1997: 81). Burada, din ve suç 
ili şkisinin gerçeği yansıtmaktan uzak ve büyük ölçüde reel olmayan sonuçlar ortaya 
koyduğunu ileri süren az sayıda da olsa bazı araştırmaların var olduğunu belirtmek 
gerekmektedir.  

3. Bu kategorideki araştırmalarda, din ve suç arasında negatif bir ilişkinin varlığını 
savunan araştırmalardır. Sosyolojik ve kriminolojik kuramlar büyük ölçüde, suçluluk 
ile din veya bireysel dindarlık arasındaki ilişkinin negatif olduğunu var saymıştır (Bkz: 
Petterson, 1991 ve Cochran, 1994). Cochran ve diğerleri, (1994), bu konudaki 
araştırma literatürünün, dinin sapma davranışını engellediği yönündeki geleneksel 
bakış açısını büyük ölçüde desteklediğini belirtmektedirler. Bu bağlamda onlar, bu 
konu ile ilgili olarak Title ve Welch (1983) tarafından yapılmış bir araştırma sonucunu 
aktarmaktadırlar. Söz konusu bu araştırmada, 65 araştırma içerisinden sadece 10 
araştırmanın din ve suç arasında anlamlı bir negatif ilişkiyi saptayamamış olduğu 
görülmektedir. Bundan ayrı olarak, yapılmış başka bir çalışma ise; Title ve Welch 
(1983)’den bu yana yapılmış araştırmalar içerisinden biri hariç (Elifson, Petersen ve 
Hadaway 1983), diğer tüm araştırmaların (Bkz: örneğin, Elifson, Petersen ve Hadaway 
1984; Perkins, 1985; Sloane ve Potvin 1986; Burkett ve Warren 1987; Cochran 1988; 
Cochran ve Akers 1989; Grasmick, Bursik ve Cochran, 1991; Albrecht, Chadwıck ve 
Alcorn, 1977: 273) suçluluk üzerinde dinselliğin temel bir etkide bulunduğunu ortaya 
koymaktadır (Cochran ve diğerleri, 1994:93). Bir anlamda bu gruptaki araştırmalar, 
araştırma literatürünün önemli bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Petterson da (1991) 
batı ülkelerinde yapılan bazı araştırmaların, kilise ayinlerine veya hizmetlerine sıklıkla 
katılanların daha az suç işledikleri yönünde bulgular saptamış olduklarını (Petterson, 
1991: 280) belirtmektedir. Higgins ve Albrecht (1977), 1400 lise öğrencisi arasında 
yaptıkları kiliseye devam etme ile öz bildirime dayalı suçluluk (self report) arasındaki 
ili şkiye yönelik çalışmalarında, suçluluğun kiliseye devam etme ile ters ilişkili 
olduğunu saptamışlardır. Bu sonuçlar, kiliseye ne kadar fazla devam edilirse, o denli 
suçun az işlendiği anlamına gelmektedir. Onlar özellikle, dinin insanın hayatında 
yaşam biçimi olarak benimsediği toplumlarda dinin suçtaki caydırıcı etkisinin daha 
etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu görüş sonradan Stark tarafından “seküler 
toplum” hipotezi şeklinde formülleştirilmi ştir (Shoemaker, 1990:187). Bu konudaki 
araştırma literatürünün; araştırmaların çoğunluğunun dinin suçu önlemde etkisinin 
negatif yönde olduğunu ortaya koymaktadır. (Johnson ve diğerleri, 2000: 46). Bu 
bağlamda kriminolojik araştırmalarda değişkenler içerisinde din olgusuna daha geniş 
kapsamda yer ayırarak faydalı olacağı düşünülebilir. 

4. Son olarak bu gruptaki çalışmalar ise, din ve suç ilişkisinin özelikle belirli suçlar için 
geçerli olduğunu belirten araştırmalardır.  Din ve suçluluk ilişkisini konu edinen söz 
konusu bu araştırmaların, genel suçluluk yerine belirli suç türleri ile dindarlık 
arasındaki ilişkiye odaklaştıkları görülmektedir. Bu eksende yapılan bazı araştırmalar 
(Linden ve Currie, 1977; Jensen ve Rojek, 1980);  din ve suçluluk ilişkisinin,  büyük 
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ölçüde uyuşturucu kullanma ve statü suçları ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır 
(Shoemaker, 1990: 188). Aynı şekilde Stack ve Kanavy (1983), Birleşik Devletlerde 
zorla ırza geçme/tecavüz suçu üzerinde yaptıkları araştırmada,  tecavüz oranları ile 
Katolik nüfus yüzdesi arasındaki ilişkinin negatif olduğu yönünde bulgular 
saptamışlardır (Petterson, 1991: 280). Gençler üzerinde yapılan başka bir araştırmada 
ise, bireysel dindarlığın veya kiliseye düzenli gitmenin; yasadışı davranışta bulunma, 
uyuşturucu ve alkol kullanma gibi sapkın davranışlar üzerinde doğrudan ve tutarlı bir 
etkide bulunduğu belirtilmiştir (Larson ve diğerleri, 1998: 22, Richard ve diğerleri, 
2000; 241). Dinsel faktörün, şiddet suçlarından daha çok servet suçları üzerinde etkili 
olduğunu belirten yaklaşımlar da,  dinin sadece bazı veya belirli suçlar üzerinde 
negatif bir ilişki sergilediğini vurgulamaktadır (Petterson,  1991: 280). 

  Baier (2001), din ve suç arasında bir ilişkinin olup olmadığı eğer var ise dinin suç 
üzerinde hangi yönde ve derecede olduğunu tespit edebilmek için yapılmış 60 araştırmanın 
sonuçlarını yeniden ele alarak çözümlemeye çalışmıştır. O,  1969 ile 1998 yılları arasında 
sosyolojik ve psikolojik bakış açısıyla yapılmış 60 araştırma üzerine gerçekleştiği 
çalışmasında, dinin gerçekte suç üzerinde bazı caydırıcı etkiye sahip olduğu yönünde güven 
verici bulgular olduğunu belirtmektedir (Baier, 2001: 10).   Johnson ve diğerleri, din ile suç 
arasındaki ilişkiyi saptamak için 40 çalışmanın bulgularını bir araya getirip 
değerlendirmişlerdir. Buna göre; söz konusu değişkenler arasında “özgül bir etkiyi 
saptayamayan” (not specified) araştırma sayısı 1 ( %2.5), dinin suç üzerinde “hiçbir etkisi 
olmadığını belirten” araştırma sayısı 5 (% 12.5), din ve suç ilişkisinin “pozitif yönelimli 
olduğunu belirten ”araştırma sayısı 1 (% 2.5), “ karışık bir etkiyi saptayan” araştırma sayısı 3 
(% 7.5) ve negatif ilişkiyi saptayan araştırmaların sayısı da 30 (% 75)’dur. Bu sonuçlar, din-
suç ilişkisinin büyük ölçüde negatif yönelimli olduğunu (% 75), diğer bir ifade ile suçluluk ve 
sapkınlık üzerinde dinsel unsurun etkisini ortaya koymaktadır (Johnson ve diğerleri, 2000: 
42). Petterson da, din ve suç ilişkisini konu edinen yaklaşık 60 ampirik araştırmanın olduğunu 
ve bu araştırmaların çoğunluğunun da, bireysel dindarlık ile kriminal davranış arasında 
negatif bir ilişkiyi dinsel aktivitelere katılanların daha az suç işlediği saptadığını 
belirtmektedir ( Petterson,  1991: 279). 
 Bir başka araştırma Junger ve Polder (1993)’in Hollanda’da yaşayan Türk ve diğer 
etnik kökenden ergenlik çağındaki gençler arasında dindarlık ve çocuk suçluluğu arasındaki 
ili şkiyi kesitsel bir araştırma dizaynı kullanarak, korelasyon analizi yoluyla incelediler. Çocuk 
suçluluğu indeksleri ise çeşitli türden hırsızlıklar, eroin-esrar türü şeyler satmak, silah 
taşımak, cinsel taciz, çalınmış şeyler satın almak, başkasına ait mala zarar vermek, bedava 
kamu araçlarına binmek, vurma, yaralama gibi literatürde yaygın on altı suç davranışın 
yaygınlık (hiç yapılıp yapılmadığı yani yaygınlık indeksi) ve son bir yıl içinde sıklığını (sıklık 
indeksi) kapsamaktadır. Dindarlık ise gencin ailesinin camiye gitmesi ve dua etmeyi kapsayan 
üç sorudan/göstergeden oluşan bir indeksten oluşmaktadır. Beklentilerin aksine, Türk gençleri 
arasında dindarlık ile suç arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır. Daha da ilginci, bu gençlerin 
hem çok dindar hem de yüksek sapma eğilimleri gösterdiği saptanmıştır. Hollandalı 
araştırmacılar bu ilişkisizlik durumuna net bir açıklama getiremediklerini belirtmektedirler. 
Bu çalışmayı şu açılardan eleştirmek mümkündür: Junger ve Polder çalışmalarında dinin 
farklı suç türleri üzerindeki etkilerinin aynı olduğu varsayımından hareket etmişlerdir. Ayrıca, 
dindarlık indeksi son derece sınırlı sayıda göstergeyle ölçülmüş yüzeysel bir çalışma niteliği 
taşıdığı söylenebilir (Özbay, 2007: 8). 
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 Din ve suç arasındaki ilişki konusu sadece batı dünyasında değil ülkemizde de merak 
konusu olmaya başlamış ve son on yılda çalışmaların sayıca arttığını görmekteyiz. Bu 
kapsamda din ve suç arasındaki ilişkiye bağlı olarak dindarlık durumu da önemli bir değişken 
olmuş ve bunun üzerine kurulu hipotezler geliştirilmi ştir. Bu bağlamda ülkemizde suç 
işleyerek ceza evlerine girmiş bireyler üzerinde çalışmaları görmekteyiz.  
 Suçla mücadelede önemli bir saha olan cezaevleri suç işlemiş kişiler üzerinden 
profillere ulaşıp suçla mücadelede etkin bir yere sahiptir. Özellikle ülkemizde suç işlemiş 
insanlar üzerinde cezaevinde hükümlüler üzerinde sınırlı sayıda araştırma olmasına karşın son 
zamanlarda, cezaevlerinde hükümlülerin suç ve suça sebep olan faktörler üzerinde çalışmalara 
rastlamaktayız. Bu bağlamda çalışmamıza gerek destekleyecek gerekse farklı bakış açısı 
katabilecek bilgileri araştırdığımızda; Kırıkkale’deki cezaevlerinde (Üresinler, 2005), Manisa 
E tipi kapalı cezaevinde (Gürler, 2009), Kahramanmaraş kapalı cezaevinde (Đğde, 2009), 
Konya yarı açık cezaevi ve E tipi kapalı cezaevi (Tecim, 2006) ve birçok çalışmalara 
rastlamaktayız. Bu çalışmalarda hükümlülerin eğitim durumu, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, 
gelir durumu, mesleği, dini inancı, vb. birçok değişkenler veri haline getirilip suça iten 
faktörler bunlar olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda ele alacağımız konu dini 
inanç olacaktır. 
 Üresinler (2005) hükümlüler üzerine yapmış olduğu anket çalışmasının bir bölümünde 
hükümlülere dindarlık durumları sorulduğunda kendini "çok dindar" olarak görenlerin oranı 
% 11.4' tür. Kendilerini "dindar" olarak tanımlayanlar, en yüksek oranı 
oluşturmaktadır(%60,8). Bununla birlikte "az dindar" ve "dindar olmayanlar" ın toplam oranı 
% 27,7' dir (Üresinler,2005:170). "Çok dindar" ve "dindar" olanların oranın yüksek olması 
suç işlemede din öğesini baskılayan başka koşulların daha belirleyici olduğu veya 
mahkumların din algında eksiklikler olabileceği söylenebilir.  
 Buna ek olarak Gürler’in (2010: 141,169,197, 206-207, 211, 212, 217) 2009 yılında 
Manisa E tipi ceza infaz kurumunda din ve suç arasındaki ilişki saptamak amacıyla yüz yüze 
görüşme usulüyle 371 hükümlü ile anket çalışması yapmıştır. Dindarlık tutumları ile ilgili 
soruya verilen cevaplarda hükümlülerin %44.6’sı kendilerinin dindar olduğunu, %42.5’i din 
ile az ilgili olduğunu, %7.3’ü din ile hiç ilgisi olmadığını, %5.6’sı çok dindar olduğunu 
belirtmiştir. Dindarlık Durumuna Göre Din ve Suç Đlişkisine Yönelik Tutumlara bakıldığında 
hükümlülerin dini inanç ve davranışlara yönelik tutumlar içinde en yüksek puanına sahip 
grubun (X=69.52) çok dindar hükümlüler olduğu görülmektedir. Đkinci yüksek tutum puanına 
sahip grup (X=68.95) dindar olan hükümlüler, üçüncü yüksek tutum puanına (X=61.71) sahip 
olan dinle az ilgili olan hükümlüler, son sırada (X=52.22) ile din ile hiç ilgisi olmayan 
hükümlüler bulunmaktadır. 
 Dindarlık yönü ağır olan bu hükümlüler bir başka soru olan “dinimin yasakladığı 
şeyleri yapmaktan sakınırım” şeklindeki soruya hükümlülerin %33.1’i her zaman, %38.2’si 
çoğu zaman, %16.9’u bazen, %7.3’ü nadiren, %4’ü hiçbir zaman cevabını vermiştir. Soruya 
hükümlülerin %0.5’i cevap vermemiştir. Hem kendilerini dindar olarak gören hükümlüler 
hem de dinin yasakladığı şeyler yapmam diye cevap vermişler ve burada bir tezatlık 
doğmuştur. Hem dindar olup hem dinin yasaklarına uyarım diyor uyulmuyorsa bu 
hükümlülerin din anlayışında eksiklikler olduğu söylenebilir. 
 “Dindar insanın dünyada her işinin rast gideceğine inanırım” sorusuna verdikleri 
cevaplar ise hükümlülerin %40.3’ü her zaman, %24’ü çoğu zaman, %15.9’u bazen, %7’si 
nadiren, %12.4’ü hiçbir zaman cevabını vermiş; hükümlülerin %1.3’ü soruya yanıt 
vermemiştir. Bu bağlamda dindar insan büyük çoğunluğunun hayatta işleri yolunda gider 
sapma davranışta bulunma ihtimali düşük olarak yorumlanabilir. 
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 “Günlük Hayatı Kanunlarla Birlikte Dini Kurallar da Düzenlemelidir” sorusuna ilişkin 
hükümlülerin %33.9’u hiç katılmadıklarını belirtmiştir. Hükümlülerin %28.6’sı soruya 
katılmadıklarını, %15.4’ü kararsız olduğunu, %11.9’u katıldıklarını, %10’u tamamen 
katıldıklarını bertmiştir. Bu kapsam da hükümlüler resmi hukuk kurallarını din kurallarına 
tercih ettikleri söylenebilir. 
 “Dini Đnanç Đnsanları Suç Đşlemekten Alıkoyar” sorusuna hükümlülerin %47.6’sı 
tamamen katılıyorum, %23.1’i katılıyorum, %11’i kararsızım, %6.7’si katılmıyorum, %11.1’i 
hiç katılmıyorum cevabını vermiş; ankete katılan hükümlülerin %0.5’i ise soruya cevap 
vermemiştir.  
 
 “Dindar olmayan birinin suç işleme olasılığı daha fazladır” dır sorusuna ise 
hükümlülerin %32.3’ü tamamen katıldıklarını, %22’si katıldıklarını, %11.8’i kararsız 
olduklarını, %12.1’i hiç katılmadıklarını, %20.7’si ise hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Soruya hükümlülerin %1,1’i cevap vermemişlerdir. Çok yüksek bir ağırlığa sahip olmasa da 
dinin bireyi iyiye ve güzelliğe yönelttiğine dair ortak bir kanıdan bahsetmek mümkündür. 
 “Yeterli bir din eğitimi alsaydım burada bulunma nedenim olan suçu işlemezdim” 
sorusuna ise hükümlülerin %23,4’ü tamamen katıldıklarını, %22,3’ü katıldıklarını, %14.2’si 
kararsız olduklarını, %18.1’i katılmadıklarını, %21’i hiç katılmadıklarını belirtmiştir. Büyük 
bir çoğunluğu yeterli eğitim almadıklarını bildirmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi diyanet 
işleri başkanlığının yapmış olduğu dini bilgilerin öğrenildiği yer olarak ilk önce aile 
kurumunda başladığı anket çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Ülkemiz için dini eğitimi 
veren diğer kurumlardan camiler ve okullarda din görevlileri ve öğretmenlerin din 
konularında çok hassas olmalıdırlar. 
 Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim çağında bulunan çocukların Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi derslerinde verilen dinî anlatılar özenle seçilmelidir. Onların duygusal ve hayal 
dünyalarına zarar verecek, onların zihinlerini bulandıracak şekilde onlara anlatılmamalıdır. 
 Din olgusu, bir inançlar sistemi olmanın yanı sıra aynı şekilde bir ibadetler sistemidir. 
Din gerçekliğini; bir ili şki biçimi, bir kimlik unsuru ve davranış kodları öngören bir sosyal 
olgu olarak ele almak mümkündür. Dinin bir sosyal olgu olarak ele alınması, onun sosyal bir 
içerimi olduğu anlamına gelmektedir. Din her şeyden önce, bireylerde bir davranış 
düzenlemesi/sınırlaması öngörmektedir. Dinin, birey üzerinde belirli ölçülerde bir denetim ve 
kontrol mekanizması olarak işlev gören yapısı, din olgusu ile suç arasındaki ilişki noktasını 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bireyin din ile kurduğu iletişim ve ilişki biçimine/yoğunluğuna 
göre, bireyin davranışsal ve değersel yapısı şekillenmekte, denetlenmekte ve 
yönlendirilmektedir. 
 Ülkemizde yapılan cezaevlerindeki hükümlülerin dine bakışları ve dindarlık durumları 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bazı durumlarda çelişkili ifadelere rastlanılmıştır. Hükümlülerin 
büyük çoğunluğu kendilerini dindar olarak görüyorlar fakat resmi hukuk kurallarını din 
kurallarına tercih ediyorlar bunun yanında yarıya yakını dini inanışların suç işlemekten alı 
koyduğunu söylemektedirler. Fakat suç eylemini gerçekleştirmektedirler. Hükümlüler yapılan 
bu yanlış davranışların resmi hukuk kuralarında suç din kurallarında ise günah olduklarını 
biliyorlar fakat din unsuru tek başına etkili olmadığı anlaşıldığından bireyler suç sayılacak 
eylemi gerçekleştirdiği belirtilebilir. 
 Din, insanın yaşamla mücadele ettiği tüm alanlarında aynı etkiyi yaratamamaktadır. 
Đnsanların yaşam boyu kendilerini bazı konulara karşı daha duyarlı hisseder ve bu alanlara 
karşı daha duygusal yaklaşır. Mesela hırsızlık suçu birey için hazmedilemeyecek kadar ciddi 
bir suç ve günah olarak değerlendirir ancak cinsel istek ve arzularına yenik düşebilir. Bu 
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bağlamda Güler’in bir başka anket sorusu “Đnsanları Tecavüz Suçunu Đşlemekten Alıkoyan En 
Önemli Faktör Dindir” şeklindeki sorusuna hükümlülerin %46,8’i tamamen katılıyorum 
diyerek en fazla orana sahip olmuş, %7,5’i katılmıyorum diyerek en az cevabı vermiştir 
(Gürler, 2010: 210). 
 Din suçun önlenmesinde yetersiz kalmıştır hipotezine karşın hükümlülere doğrultulan 
“Günümüzde Dinimizin Öngördüğü Cezalar Uygulanabilir Değildir” sorusuna cevap olarak 
%34,4’ü tamamen katıldıklarını, %22,6’sı katıldıklarını, %28’i karasız olduklarını, %6,7’si 
katılmadıklarını, %7,8’i hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Hükümlülerin büyük bir 
çoğunluğu buna katıldıkları görülmektedir. bu bağlamda din cezalarının çağın gerektirdiği 
şartlara elverişli olmadığı anlaşılabilir. Mesela kırbaç cezası, kısas türü cezaların bazılar 
sayılabilir (Gürler, 2010: 215). 
 Sonuç olarak batı dünyasında ve ülkemizde dahil olmak üzere bir çok ülkede din ile 
suç arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Yapılan araştırmaların sonucunda gerek batıda gerekse 
ülkemizdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğunda dinin suçu önlemde etkili bir kurum olduğu 
bulgular sonucu saptanmıştır. Buna rağmen bazı araştırmacıların dini suç üzerinde negatif etki 
yaratarak dinin suç işletebileceğine dayanmaktadır. Özellikle bu negatif etki batı dünyası 
araştırmacılarda görülmektedir. Diğer bazı araştırmalarda ise din ile suç arasında herhangi bir 
bağın olmadığı birbirinden bağımsız iki farklı olgu olarak değerlendirilmektedir.  

5. SONUÇ ve ÖNERĐLER 

 Sosyal sermaye olan din kurumu hayatın birçok alnında düzenleyici denetleyici etki 
yaratmaktadır. Her şeyden önce, bireylerde bir davranış düzenlemesi ve sınırlaması 
öngörmektedir. Dinin, birey üzerinde belirli ölçülerde bir denetim ve kontrol mekanizması 
olarak işlev gören yapısı, din olgusu ile suç arasındaki ilişki noktasını oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, bireyin din ile kurduğu iletişim ve ilişki biçimine ve frekansına göre, bireyin 
davranışsal ve değersel yapısı şekillenmekte, denetlenmekte ve yönlendirilmektedir.   
 Yapılan araştırma çalışmalarından anlaşılacağı üzere dinin suçu önlemede farklı 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu tutarsızlığın bir kısmı örneklemin yanlış seçilmesi, uygulama 
ölçeklerin yanlış kullanılması, araştırmaların yüzeysel olması gibi nedenlerden dolayı 
gerçekçi sonuçlar alınamamasıyla birlikte büyük bir çoğunluğun din sermayesinin suç 
işlemede önleyici bir araç görevi üstlendiği sonucu saptandığı görülmektedir. Bunun yanında 
dini pasifise etmek amacıyla Marksist anlayışta olduğu gibi dinin ortadan kaldırmak amacıyla 
suça teşvik ettiğini ortaya konmaktadır ve din suç işletebildiği görüşünü yaymaya 
çalışılmaktadır.  

Tabiki sadece bu çalışmalara bağlı kalarak kesin sonuçlarmış gibi söylenemez. Fakat 
dinlerin, hatta dinlerin rehberi olan kutsal kitapların gönderiliş amacı zaten suç işlemek değil 
suçları önlemek olduğudur. Belki insanlar tarafından yanlış yorumlama, yanlış anlaşılma 
durumlarından dolayı yanlışlıklar hatalar yapılabilmektedir. Ancak bu durumu olumsuz olarak 
kullanmayı amaçlayanlar dinin suç işlemeye teşvik ettiği aksettirilmek istenmektedir. Örneğin 
Müslümanları dünyaya karşı bir suçlu gibi anlatmak için dini duyguları yeterli olmayan 
ideolojik fikirleri ağır basan ya da Müslüman kimliğine bürünmüş bir takım insanlara suç 
işlettirerek/işleyerek (terör gibi) dünyada Đslamofobi anlayışını yaymak istemeleri gibi. 
 Son zamanlarda bazı ülkeler tarafından islamofobi oluşturularak islam dinini olumsuz 
tanıtmakta ve dışlayarak Đslam’ı etkisizleştirmeye çalışmaktadırlar. Başta ülkemiz olmak 
üzere birçok ülkenin sorunu olan terör konusu özellikle islam ülkeleri aracılığıyla yapıldığını 
tüm dünyaya anlatmak istemektedirler. Bu şekilde sadece fotoğraflara bakan toplumlar 
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Đslam’ın suç işleyen bir din olduğu algısına kapılmaktadırlar. Yakın tarihe baktığımızda 11 
Eylül 2001 ABD’de ki ikiz kulelere saldırı, özellikle son günlerde ortaya çıkan IŞĐD olarak 
bilinen Irak Şam Đslam Devleti örgütü ve Paris’teki Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırılar 
bir terör örgütü saldırıları ve bunların faturası Müslümanlığa kesilmek istenmekte ve 
toplumda islam fobisi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Arap Baharı olarak ta son 
zamanlar islam ülkelerindeki iç savaşlar Müslümanların birbirlerini öldürmesi diğer batı 
ülkelerinde Müslümanları daha barbar bir toplum düşüncesine itmektedir.  Bu bağlamda bazı 
ülkelerde Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı saldırı girişimlerinde bulunulmaktadır. Belki 
Müslümanların yaşadığı farklı batı toplumlarında Müslüman kimliği taşıyan insanlar o 
toplumun kurallarına ayak uyduramıyor olabilirler hatta toplumda düzeni bozacak bir takım 
eylemlere kalkışmak isteniyor olabilir. Ancak bu eylemler yapılıyor diye bunların 
sorumluluğunu dine atfetmeleri oldukça yanlış bir tutumdur. Yapılan yanlışlar göz ardı 
edilemez tabiki kim olursa olsun hiçbir grup-zümre bir başka toplumun ya da kendi toplumun 
sistemini bozmaya hakkı yoktur yasalar çerçevesinde cezalandırılabilir. Fakat dinler suçlu 
olarak gösterilemez veya din üzerinden bir toplum suçlanmamalıdır. Yapmış olduğumuz 
araştırma neticesinden de anlaşılacağı üzere dinler suç işletmemekte aksine toplumsal düzenin 
sağlanması için çalışmaktadır. Fakat dine inanan üyeler dinden ne kadar etkilendiğine 
bakılmalıdır. Dini suçlu olarak göstermek din üzerinde kalacak bir leke olur. Dinler ilk 
insanlıktan beri var olan bir kavram ve sonsuza kadar insanı etkileyecek bir sermaye aracı 
olarak görülmekte, bu yüzden hiçbir din suç unsuru ile eşdeğer tutulmamalı inanan 
bireye/topluma bakılmalıdır. “Din suç işlemez birey suç işler” anlayışı hakim kılınmalıdır. 

Genel olarak bakıldığında; dini sistemler, suç eylemlerini kabul etmemektedir. Ancak, 
bireyin suç eylemi karşısındaki pozisyonu, bireyin din ile kurduğu bağlantı veya dindarlık 
durumlarına göre farklı olacaktır. Bu nedenle bireyin dindarlık durumunun, suç işleyip 
işlememesinde önemli bir değişken olacağı tahmin edilmektedir.  

Türkiye de ve dünya yapılan din ve suç arasındaki bağlantıyı çözmek için çoğunluğunu 
anket çalışması ve bunun yanında yarı yapılandırılmış görüşme usulüyle yapılan çalışmalar 
neticesinde cezaevindeki hükümlülerin dindarlık durumu tespit edilmeye çalışılmış ve 
din/dindarlık ve suç arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılmış ve hala bu çalışmaların 
benzerleri yapılmaktadır. Hükümlülerde olmak şartıyla tüm insanların hayatları boyunca 
mutlaka din hakkında bir şeyler öğrenmektedirler. Din olgusu da kimi insanlar için bir hayat 
tarzı ve yaşama biçimidir. Ancak insanlar hayata karşı ne kadar samimi olabildiler, bir olguyu 
bilmek onun suç ya da günah olduğunu ön görmek o suçun ya da günahın işlenmeyeceği 
anlamına gelmemektedir. Anayasa da kanunları bilmemek mazeret değildir ibaresi vardır 
belki bunu bazı suç işlemiş insanlar bilmeyebilir fakat suç oluşturulabilecek fiilleri ya da 
günah diye nitelendirilen sapma davranışı bilerek işlemektedir. Đnsanlardaki bu bilerek 
hata/yanlış davranışı sergileme hali insanın duygusal bir varlık olması, programlanmış bir 
robot olmadığı bu yüzden yanlış/hata ve hatta suç sayılabilecek davranışa itebilmektedir. Bu 
bağlamda dini etkisizleştirmek ya da suç işlemeye sebebiyet verebileceğini düşünmek 
anlamsız olacaktır. Ayrıca suçsuz bir toplum oluşturulmak isteniyorsa duygusuz 
robotlaştırılmış insan modeli oluşturulmalıdır. Buda yakın zaman mümkün görülmemektedir. 
 Şimdiye kadar yapılan araştırmaların neredeyse tamamına yakını dini özne 
konumunda değerlendirme şeklinde olmuştur. Dini suç üzerindeki etkisi, din insanı suça iter 
mi, din suçu önlemede ne kadar etkilidir gibi birçok isim altında ama hep din özne 
konumunda olmuştur. Araştırmalar neticesinde dinler toplumsal hayatı kolaylaştırmak ve 
düzenlemek amacıyla bir rehber niteliği taşımaktadır. Semavi dinler başta olmak üzere diğer 
dinlerde toplumsal düzeni sağlamak amacıyla var olmuşlardır. Belki burada sorulması 
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gereken din insanları suça iter mi ya da suç işlemede din ne kadar etkilidir? gibi sorular değil 
de öznesi birey olan insan dinden ne kadar etkilemiştir? Bireyin dine yatkınlığı ne kadardır? 
gibi sorulara yanıt aranabilir. Bunun sebebi olaraktan insan yapmış olduğu olumlu eylemleri 
kendi tarafından yaptığını, olumsuz eylemleri ise bir başka olguya atfetmesinden kaynaklı bir 
savunma mekanizması şeklinde değerlendirilebilir.  
 Bir başka husus araştırmacıların bu din üzerine araştırmalarında hep din kurumuna atıf 
yapmaları bu araştırmaları eksik kılmaktadır. Din kuralları değişmemekte aynı kalmaktadır. 
Buna rağmen insan sürekli değişen canlılardır. Bu yüzden insan denilen canlının nasıl bir 
mekanizmaya sahip olduğu ve yaşam alanlarından hangi faktörlerin nasıl etkilediğine 
bakılması gerekir. Belki insanların almış oldukları eğitimler sorgulanmalıdır. Özellikle 
ülkemiz son zamanlarda yaşanan cemaat ve siyasi tartışmalar sorgulanmalıdır. Đnsanların din 
öğrenme yerleri cemaat tarikat gibi yerler olmamalıdır. Çünkü bu örgütler kendi amaç ve 
çıkarları doğrultusunda dini eğitimlerini veriyor olabilirler ve kendi örgütlerini toplumun 
merkezine koyup diğer disiplinleri ya da örgütleri reddetme psikolojisine bürünmüş 
olabilirler. Bu anlamda din, din görevlilerinin işi ve dini eğitim devlet tekelinde sağlanmalıdır. 
Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta din görevlilerinin de çağına uygun akılcı ve mantıklı 
olacak şekilde dini öğretileri karşı tarafa aktarması ve anlaşıldığına dair geri bildirim alınması 
gerekmektedir. Dinin açıklanması ve yorumlanması çok önemli ve çok hassas bir konudur. 
Dinin ifade edilmesi demek, bir bakıma gerekli inancın ve yaşam şeklinin sunulması 
demektir. Kişi dini doğru öğrenir, doğru inanırsa o zaman dinin, inancın ve buna bağlı 
geleneklerin ve düzenin de koruyucusu olur. Bunun gerçekleşmesinde sorumluluk ruhunun ve 
görev bilincinin aşılanmasının önemli bir payı vardır. Din eğitimlerinde siyasetçilerinde 
önemli payı olduğu da unutulmamalıdır. Bir ülke dini özgürleştirmek anayasal hak olabildiği 
ya da yasalarla düzenlenmediği durumlarda dahil olmak üzere siyasetçiler vatandaşlarına 
karşı özgür din alanı oluşturabilir yada kısıtlayıcı rol olabilirler.  
 Din ve suç kendi içlerinde çok değişkenli ve çok kompleks bir yapıya sahip 
olduklarından ve geniş alana yayıldıklarından tüm dinler kendi içinde ayrı ayrı ele alınmalıdır. 
Çünkü suç denilen olgu ülkelerin kendi hukuk kuralları neticesinde yazılı hukukun sonucudur. 
Eğer ülke kanunları dinden bağımsız yapılmışsa dini ile çelişen noktaları olabilmektedir. 
Örneğin zina suçu ülkemizde suç olarak sayılmazken islam inancına göre ağır suçlardandır. 
Bu konu için islam dini ülkemiz için daha kapsayıcı rol üstlenmektedir. Bir diğer konu ülke 
vatandaşlarının dini nasıl benimsedikleri çok önemlidir. Đslam dini Müslüman bireyler için 
yaşam rehberi olabilir. Fakat diğer dinlere inanan insanlar için din, sadece bir kültürden ibaret 
olabilir. Bu yüzden genel din araştırmaları insan üzerindeki etkileri dinler ve inanan üyeleri 
arasında yapılması daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda genel din tanımı 
üzerinden suç araştırmaları gerçeği yansıtmayabilir. 
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HASAN AKAY’IN “ZAMAN EBRÛSU” ŞĐĐ RĐNĐ TASAVVUFÎ BA ĞLAMDA 
YENĐDEN OKUMA DENEMES Đ 

Selda GÜREL1 

Öz  

Modern Edebiyat ve sanat anlayışına olduğu kadar, Klâsik Edebiyat ve sanat anlayışına, Tasavvuf 
Edebiyatı’nın anlam ve kavram dünyasına hâkim şairler arasında yer alan Hasan Akay, ebrû felsefesini ve 
biçimlerini, hayata ve tabiata bakış tarzını, söz üzerinden dile getiren Ebrû Şiirleri  kitabıyla kendine özgü yeni 
bir anlam dünyası oluşturmuştur. Hasan Akay’ın hususi bir maksat ve hassasiyetle söz evreninden özel bir 
teknikle çektiği ebrûları içinde, “Zaman Ebrûsu”nun özel bir yeri vardır. “Zaman Ebrûsu” şiirinde farklı bir 
zaman tasavvuru işlenmektedir. Bu şiirde kendini kuvvetle hissettiren, tasavvufî irfan ve bakış açısı, şiirin 
tasavvufî bağlamda okunmasına imkân vermektedir. O yüzden bu yazıda, Akay’ın “Zaman Ebrûsu”, tasavvufî 
bağlamda yeniden okumaya çalışılacaktır. Bu okumanın amacı, şairin yüreğine tabiattan, kozmik âlemden ve 
mistik alandan aks eden ve şiir halinde gözüken sözlerin, okuyucuları, ebrû gibi sırlı bir sanatın büyük 
teknesinde, nasıl bir zamansızlık veya sonsuzluk yolculuğuna çıkardığını tespit etmektir.  

Anahtar Kelimeler : Şiir, Ebrû, Tasavvuf, Zaman, Yolculuk. 

THE ATTEMPT OF RE-READING HASAN AKAY’S “TIME MARBLING” POEM 
IN THE CONTEXT OF SUFISM 

Abstract 

Hasan Akay, who is among the poets that have the understanding of classical literature, classical art, and 
meanings and concepts in the sufism literature as well as the one of contemporary literature and art, created a 
new, unique world of meaning with his book, Poems of the Art of Marbling (Ebru Şiirleri) , which tells the 
philosophy and forms of the art of marbling and his style of looking to life and nature. “Time Marbling” has a 
special place among the marblings which Hasan Akay drew from the universe of words by a special technique. 
In the poem, “Time Marbling”, a different imagination is processed. It’s strongly felt in this poem that sufism 
wisdom and perspective allows the poem to be read  in a sufism context. Therefore in this article, it will be 
attempted to re-read Akay’s “Time Marbling” in the sufism context. The purpose of this reading is to identify 
how the words that are reflected from nature, cosmic universe, and mystical space into poet’s heart and appear in 
a poem form, takes readers to a journey of timelessness or eternity in the great vessel of such a mysterious art 
like marbling. 

Keywords: Poem, Marbling, Sufism, Time, Journey. 

1. GĐRĐŞ 

Her sanat eseri, sanat eseri olmasının ötesinde, derin anlamlara açılan bir yapı oluşturur. 
O, sadece sanatkârın ve döneminin değil, kendi varlığının da sınırlarını aşan, genel anlamda 
insanın özel anlamda bireyin özünden derin izler taşıyan; ruh katmanlarında dolaşan ve 
varoluş sebebini, kokusunu, rengini ve ötesini oradan alan, bu özün yansıttıklarıyla ezele ve 
ebede uzanan sırlı bir yolculuğun esrarlı bir unsurudur. Öze yaklaşabilmek, derin katmanlarda 
gizlenen izleri doğru okumakla mümkündür. O yüzden, sanatkârına olduğu kadar, eserin 
kendisine ve sezdirdiklerine de bu hassasiyetle yaklaşmak gerekir. 

Hasan Akay’ın Gökkuşağı Alnım, Ay Dervişleri ve Savaş Görmüş Çocukların Şiiri  
eserlerinden sonra dördüncü şiir kitabı olan Ebrû Şiirleri , şairin, sanat anlayışını şekillendiren 
                                                           
1 Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ssavas@sakarya.edu.tr  
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biyografisinden derin izler taşır. Şair Akay, aynı zamanda ciddi bir edebiyat eleştirmeni, Yeni 
Edebiyat Profesörlüğü yapan bir akademisyen ve deneme yazarıdır. Modern Edebiyat ve sanat 
anlayışı ile beraber Klâsik Edebiyat ve sanatın dünyasına, Tasavvuf Edebiyatı’nın sanat 
anlayışına ve kavramlarına hâkim olan Akay’ın şiirlerinde tema, bu çok yönlü mecralardan 
beslenir. Şairin “Zaman Ebrûsu” şiirinde de, bu çok yönlü mecralara tanık olmakla beraber, 
kendini kuvvetle hissettiren tasavvufî irfan ve bakış açısı, şiirin tasavvufî açıdan okunmasına 
imkân verir. 

2. “ZAMAN EBRÛSU” ŞĐĐ RĐNĐ YENĐDEN OKUMAK 

“Tekrar başladığı yere dönüyor zaman; 
Gözlerin hayreti yıkadıkları. 
Bir ışık gibi, her şeyin içine gireceği bir ışık; 
Aynalar içinden geçip, yine kendine çıkan… 

Hayretle sorar insan: nedir bu görünen sır? 
Nedir, bu sürekli değişen ebrû?.. 
Saydam heceleri yüreği sarsan 
Yolculuk, nereye doğru?.. 

Tekrar başladığı yere dönüyor zaman!” (Akay, 2001: 115) 

Ebrû Şiirleri ’nde yer alan “Zaman Ebrûsu” şiiri, ‘zaman’ ile açılmaktadır: “Tekrar 
başladığı yere dönüyor zaman”. “Tekrar başladığı yere dönüyor”sa zaman, o takdirde zamanın 
bu yolculuğu, nasıl bir yolculuktur? Bu “yolculuk”taki aynalar, nasıl aynalardır? “Đçlerinden 
geçen ışık” nasıl yine kendine çıkmaktadır? Nedir “bu görünen sır”? Bu “yolculuk” nereye 
doğrudur? Şiir midir zamanı aşıp giden, yoksa ebrû mudur?  

“Zaman” düşüncesi, onun varlığı, kökeni, gerçekliği ya da gerçeklikten yoksun oluşu ile 
ilgili görüşler, gerek Felsefe’de gerekse Doğu ve Batı Edebiyatı metinlerinde oldukça geniş 
yer işgal eder.2 Bununla birlikte konumuz açısından bizi asıl ilgilendiren, onun tasavvufî 
boyutudur. 

Zaman, tasavvuf düşüncesinde de önemli bir yere sahiptir. ‘Zamanı bilmek’ kıymetli bir 
bilgidir. Ezel ondan öğrenilmektedir: “Allah vardı ve Onunla beraber başka bir şey yoktu.” 
hadisinde olduğu gibi. Tasavvuf düşüncesine göre, ‘zaman bilgisi’, “ricâlden (adamlar) sadece 
(teklerin) bildiği bir ilimdir. Söz konusu ilim ilk Dehr ve Dehirlerin Dehri diye ifade edildiği 
gibi, zaman da bu ezelden var olmuştur. Bunun sayesinde Allah ed-Dehr diye isimlendirildi. 
Allah’ın böyle isimlendirilmesi, “Dehr’e sövmeyiniz, çünkü Allah Dehr’dir” anlamındaki 
hadiste geçer. (Demirli, 2009: 22) 

Burada bahsedilen zaman anlayışı, elbette insan idrakinin sınırları ve tanımlamaları 
içinde kalan bir zaman anlayışı değildir. Đnsan için zaman, “geçmiş, şimdi ve gelecek” ten 

                                                           
2
 Bu konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Mehmet Dağ, Đslâm Felsefesinde Aristocu Zaman Görüşü, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/748/9562.pdf; Şahin Uçar, “Đnsan, Varlık ve Zaman”, Đslâm Araştırmaları Dergisi, 
S.6, s.137-154, 2001; Ahmet E. Uysal, Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telakkileri, http://dergiler. ankara. 
edu.tr/dergiler/26/1056/12762.pdf; Uysal, Ahmet E, Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1038/12532.pdf 
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oluşan bir tanımlama olduğunda, bu anlamdaki zamanı görünür kılan, ona anlam veren, 
insandır. Ezeliyetin ve ebediyetin tek sahibi olan Tanrı için, bu anlamda bir zaman söz konusu 
olamaz. Bu bağlamda ancak zamansızlık anlamına gelen mutlak zamandan söz edilebilir ki, 
tasavvuf ilmi, böyle mutlak bir zamanı “an-ı dâim” olarak adlandırmıştır.3 

Bu bağlamda “Zaman Ebrûsu” şiirinin zaman ile açılması ve “zamanın tekrar başladığı 
yere dönüyor olması”, dikkat çekici ve anlamlı bir kullanımdır. Şair, daha ilk mısraından 
itibaren, şiiri ile, zamandan zaman ötesine uzanan, uzanmak isteyen bir yolculuğa çıktığı 
sırrını aşikâr etmiş gibidir. Bu noktada şiirin ebrû ile birlikteliği, sıra dışı bir yaklaşımdır ve 
ciddi bir önem arz etmektedir. Ebrû ustası, gönlüne düşen aşkı, gül dalının küçücük bir 
dokunuşuyla suya bırakır. Ondan sonrası kaderin hükmündendir. Ebrûnun sonsuzluğa 
yolculuğu başlamıştır. “Ebrû sanatında olduğu gibi, şiir sanatında da, sonuca tesir eden takdîrî 
-bilinmeyen- bir taraf vardır. Ebrû ustası, gül dalından yapılmış bir fırça ile boya damlalarını 
ebrû teknesi içindeki sıvının üzerine serper. Bu noktada bilinmeyen bir dili konuşur gibidir. 
Ne olduğunu kendisi de tam olarak bilemediği için, “Ne çıkacak bakalım!” der ve ebrûnun 
oluşumu ânındaki safhaları hem görsel olarak, hem de hayâlen yaşar. Ortaya çıkan şey, bitmiş 
ve kâğıda çekilmiş haldeki ebrû, sınırsız değişimler içinde yakalanan bir ân’ın dondurulmuş -
ama zihindeki oluşum süreci hayalen devam eden- şeklidir: Bu noktadan sonra ebrûzenin 
elinden artık hiçbir şey gelmez. Kelimelerini, hayal gücünü, iç dünyasındaki değerleri ve 
gördüğü öz gerçeği -sanal değil, gerçek gerçeği- söz teknesine aktaran şair için de, benzer bir 
durum söz konusudur.” (Akay, 2006: 45,46) Bununla birlikte, sanat, Đlâhî olanın bir tecellisi 
hükmünde kabul edildiğinden, ebrûzen gibi şair de ancak bir aracıdır. Her ne kadar, kelimeleri 
mısralara gönlünden düşüyor olsa da, gönle düşen aşk, ancak tek bir ‘hakikat’tendir. Öyleyse 
her yaratılan gibi; ebrû da, şiir de, hattâ onların nezdinde şair de, sonludan ‘sonsuz olan’a, 
zamandan zamansızlığa ulaşmaya çalışacaktır. Bu aynı zamanda, sonlu zaman ve mekân 
içerisindekinin, ‘sonsuz olan’a özlemi, hasreti ve yolculuğudur da… Şair âdeta, Đlâhî olandan 
yüreğine, oradan da şiirine aks eden kelimelerini, ebrû gibi sırlı bir sanatın teknesinde bir 
sonsuzluk yolculuğuna çıkarmıştır. Bunun, tasavvuftaki “yolculuk” kavramı üzerinden 
yorumlanması mümkündür.4 

“Tekrar başladığı yere dönüyor zaman; 
Gözlerin hayreti yıkadıkları.” (Akay, 2001: 115) 

Hayret; tasavvufî bir kavram olarak düşünüldüğünde, “kalbe gelen bir tecelli sebebiyle 
sâlikin -yâni yolcunun- düşünemez ve muhakeme edemez hale gelmesi.” (Uludağ, 2001: 
162)’ dir. Bu âdeta ebrûzenin, gönlünden suya; şairin, gönlünden mısralara akseden sanatı 
karşısında; o sanatı gönlüne aksettireni, yani o sanatın hakiki Yaratıcısını ve O’na olan aşkını 
duyumsayıp, elest bezmi mestliğine dönmesi gibidir. “Ki aşk, zaten bakışı değiştirmekte; 
görüleni kendi öz rengine boyamaktadır.” (Akay, 2006: 54) 

                                                           
3 Bu konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, çev. Dr. Ekrem Demirli, Đz 
Yayıncılık, Đstanbul, 2004; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara, 
1997; Osman Nuri Küçük, “Zaman Düşüncesinin Tasavvufî Açılımı”, Tasavvuf Akademi, S.9, s.221-238, 2002; 
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 2002; Süleyman Uludağ, Tasavvufun Dili 
2- Mânevî Haller, Mavi Yayıncılık, Đstanbul 2007.   

4 Meselâ, bu yolculuk, Gazzâlî’nin “seyahat” kavramı bağlamında da yorumlanabilir. Nitekim Akay, bir yazısında, 
metinlerin Gazzâlî’nin yorum yöntemine göre anlamlandırılabileceğini ifade etmektedir (Bkz. H.Akay, “Anlam ve 
Yorum Üzerine Rast-Gele Düşünceler 1-2-3”, Karabatak, Sayı: 15, 16, 17, 2014.) 
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“Bir ı şık gibi, her şeyin içine gireceği bir ışık; 
Aynalar içinden geçip, yine kendine çıkan…” (Akay, 2001: 115) 

Tasavvufta şöyle geçer: “Nur: I. Işık, şule. II. tas. a. Allah. “Allah semaların ve 
yeryüzünün nurudur.” (Nur Suresi, 35) b. Allah’ın isimlerinden biri; Allah’ın zahir ismiyle 
tecelli etmesi, yani tüm eşyanın suretlerinde kendini gösteren ilahi varlık.” (Uludağ, 2001: 
277). “Hakk’a nazaran bütün kâinat ayna mesabesindedir.” (Uludağ, 2001: 58) Öyleyse pek 
tabii, sanatkârın aynasından geçip; tüm kâinatta olduğu gibi, ebrûda ve şiirde de tecelli eden 
“her şeyin içine gireceği” ve “yine kendine çıkan” aynı “Işık” olacaktır.  

“Hayretle sorar insan: nedir bu görünen sır? 
Nedir, bu sürekli değişen ebrû?..” (Akay, 2001: 115) 

Renkler suya düşmüş, sanatkârın suya cüz’î dokunuşu, Küllî olanın muazzamlığına 
erişmiş, artık sanatkârın kalbine ilham edilen sır, motiflerde görünür olmuştur. Elbette 
görebilen gözler için; bu güzellik karşısında hayrete düşmekten ve hayran olmaktan, başka yol 
kalmayacaktır. “Hayranlık ve hayret, dünya ile ilginin kesildiği, zaman ve mekânın farkında 
olunmadığı hâldir.” (Güler, 2004: 14). Bu noktada şair, ebrûnun nezdinde, şiirini de zamanın 
ve mekânın kaydından kurtarmakta; âdeta, kelimeleriyle zamandan zamansızlığa doğru 
uzanmaktadır. Yola çıkan, artık hiçbir zaman yolun başındaki gibi olmayacak, attığı her bir 
adımda sürekli değişecektir. Bu ebrû için de böyledir, ebrûzen için de… Şiir için de böyledir, 
şair için de… Hayat için de böyledir, insan için de…  

“Saydam heceleri yüreği sarsan 
Yolculuk, nereye doğru?..” (Akay, 2001: 115) 

M. Nur Doğan: “Edebiyat aslında bir yolculuktur. (…) Mutlak Yaratıcının, ruhundan 
(sıfatlarından) kendine üflediği bir nefes ile söze düzen veren ve kendi çapında bir yaratıcılık 
örneği gösteren şairin gönül meclisinde başlayıp, mananın gül bahçesi olan şiir kitaplarının 
sayfalarında yahut kalbimizin kapısı görünümündeki kulaklarımızda biten bir tatlı yolculuk...” 
(Doğan, 2011: 145-147) der.  

Salt, metin söz konusu olduğunda, bu tanım yerinde ve çok doğru bir tanımdır. Fakat 
şairin, “Zaman Ebrûsu” şiirinde, ebrûnun ve kelimelerinin nezdinde çıktığı yolculuk, 
zamandan zamansızlığa, sonlu olandan ‘sonsuz’a uzanmak istediği bir yolculuktur. Öyleyse 
şair, elbette, artık metnin cennetine değil, fakat ‘hakikat’ine talip olacaktır. Bu bağlamda 
“Tekrar başladığı yere dönüyor-ken- zaman”, şiirin de başladığı yere dönüşü, “anlamlı bir 
son(suzluk)”dur. 

“Tekrar başladığı yere dönüyor zaman!” (Akay, 2001: 115)  

Bu dönüşün sırrının “ve ileyhi türcaûn (Dönüş O’nadır.)” telmihinde olduğu 
söylenebilir. “Zaman Ebrûsu” şiirinde fark edilmesi gereken bir ayrıntı da, şiirde dile getirilen 
zaman üzerinde, bu dönüşün gölgesinin görülmekte olduğudur.   
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3. SONUÇ 

Hasan Akay’a göre; “Şiir bir söz sanatı olmakla birlikte, bir davranış, bir tavır alış 
olarak, hattâ insanı kurtaran bir şey olarak da kabul edilmektedir. Ancak bu kurtuluş, hayatın 
dışına çıkarak değil, içine girerek, derûnî veya bâtınî bir seyirle gerçekleştirilmelidir. O, 
hayatın dışına atan bir esrar değildir. Günlük olanda yeni gerçeği, öte gerçeği ve gerçekliği 
aramayı, görmeyi, göstermeyi temin eden bir değerdir.” (Akay, 2006: 50,51) Bu noktada 
denilebilir ki; şair “Zaman Ebrûsu” şiirinde de, kelimeleriyle, kelimelerin ötesine uzanmaya; 
öte gerçeği ve gerçekliği aramayı, görmeyi ve -görebilen gözler için- göstermeyi temin 
etmeye çalışmıştır. Bu “öte gerçeklik”, şiir boyunca tasavvufî bir zeminde ilerlemiş, sonludan 
‘sonsuz olan’a uzanmak istenilen bir yolculuk şeklinde zuhur etmiştir.  

Sonuç olarak şair; şiir boyunca kendini kuvvetle hissettiren tasavvufî irfan ve bakış 
açısının hâkimiyetinde; yüreğine tabiattan, kozmik âlemden ve mistik alandan aks eden ve şiir 
halinde gözüken sözleriyle, okuyucuları, ebrû gibi sırlı bir sanatın büyük teknesinde, 
zamandan zamansızlığa, sonlu olandan ‘sonsuz’a uzanmak istediği bir zamansızlık veya 
sonsuzluk yolculuğuna çıkarmıştır. Bu yolculuk aynı zamanda şairin ve şiirin de yolculuğudur 
ve süreklilik arz etmektedir. Varılan veya dönüp varılan yerin ‘başlangıç’ olması ise, bu 
dönüşün sırrının “ve ileyhi türcaûn (Dönüş O’nadır.)” telmihinde olduğunu göstermektedir.    
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TÜRK ĐYE’DE DI Ş TĐCARET AÇI ĞI VE PETROL Đ THAL F ĐYATLARI Đ LĐŞKĐSĐ 
 

Yrd. Doç. Dr. Melike ATAY POLAT *  Yrd. Doç. Dr. Canan SANCAR**  
 

Öz 
Bu çalışmanın amacı  dış ticaret işlemleri açıkları ile dünya reel petrol ithal fiyatları arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde 1984-2014 dönemine ait veriler VAR modeli, etki-tepki 
fonksiyonları ve varyans ayrıştırması testleri ile analiz edilmiştir.  Çalışmanın ADF birim kök testi sonuçlarına 
göre dış ticaret işlemler açıkları ve dünya reel petrol fiyatları serileri I(1) seviyesinde durağandır. Granger 
nedensellik analizi bulguları, Türkiye’de petrol ithal fiyatlarından dış ticaret açığına doğru tek yönlü 
nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, VAR modelinden elde edilen varyans ayrıştırması sonuçlarına göre 
petrol ithal fiyatlarının dış ticaret açığı hareketlerini açıklama gücünün 10. dönemde % 42,5 seviyesine ulaştığı 
tespit edilmiştir. Etki tepki fonksiyonlarından yola çıkarak dış ticaret açıklarının dünya petrol ithal fiyatlarına 
verdiği tepki analiz edildiğinde, petrol ithal fiyatlarında yaşanan pozitif bir şokun 1. dönemden başlayarak 4. 
döneme kadar dış ticaret açığında azalışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın tüm bu bulgularından 
hareketle Türkiye’de petrol ithal fiyatlarının dış ticaret açıkları üzerinde belirgin bir etkisinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Türkiye, Enerji Bağımlılığı, Dış Ticaret Açığı, Petrol Đthal Fiyatları, VAR Analizi. 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE DEFICIT AND PETROLIUM 

PRICES IN TURKEY 
 

Abstract 
The aim of this study is to examine the relationship between foreign trade transaction deficits and real 

petroleum import prices in the world. With this respect, the data of Turkish economy for the period between 
1984-2014 were analysed using the VAR model, cause-effect functions, and variant differentiation tests. 
According to the ADF root unit test results, the series of foreign trade transactions and real petroleum prices in 
the world are stable at I (1) level. The findings of Granger causality analysis show that there is a unilateral 
causality relationship from petroleum import prices in towards foreign trade deficit in Turkey. Moreover, 
according to the variant differentiation results obtained from the VAR model, it was determined that the power 
of petroleum import prices in explaining the foreign trade deficit movements reached to 42,5% levels in the 10th 
period. Embarking upon the cause-and-effect functions, when the reaction that the foreign trade deficits give to 
petroleum import prices is analysed, it was observed that a positive shock experienced in the petroleum import 
prices caused a decline in the foreign trade deficit for the period starting from the 1st term to the 4th term. By 
judging from the overall findings of the study, it was concluded that the petroleum import prices have an explicit 
impact on foreign trade deficits in Turkey. 

Key Words: Turkey, Energy Dependence, Foreign Trade Deficit, Petroleum Import Prices, VAR 
Analysis. 

 
1. GĐRĐŞ 
XX. yüzyılın başlarından itibaren sanayileşme stratejileri incelendiğinde, sanayileşme 

stratejilerinin ithal ikameci (import-substitution) ve ihracata dönük sanayileşme (export 
oriented) olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Đkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya 
çıkan ithal ikameci kalkınma stratejileri Türkiye’de 1960 yılların başlarından itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. 
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Dünya genelinde 1960’lı ve 1970’li yıllarda yaşanan ithal ikameci sanayi stratejileri 
deneyimi özellikle gelişmekte olan ülkelerde başarısızlıkla sonuçlanmış ve ihracata dönük 
sanayi hamlelerine doğru dönüşüm yaşanmıştır (Karunaratne, 1980:218). Türkiye ekonomisi 
1970’li yılların sonunda ciddi bir üretim darboğazından kaynaklanan verimlilik krizi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda karlar önemli ölçüde gerilerken, reel ücretler ve ücretlerin 
katma değerden aldıkları pay artarak devam etmiş ve işçi dövizlerinde düşüş yaşanmıştır. 
Sanayinin içine girdigi verimlilik krizine ek olarak gelişmiş ülkelerde 1970’li yılların ikinci 
yarısından itibaren başlayan kriz sonucunda uluslararası Keynesçi politikaların sonuna 
gelinmesi ve bunun sonucunda dış kredilerin azalması, ekonominin enerji tüketiminde dışa 
bağımlı olması ve tüketilen enerjinin yaklasık %70’nin sanayide kullanılması, petrol 
fiyatlarında gözlemlenen hızlı artışlar ve borçlanmada karşılaşılan sorunlar gibi bir dizi faktör 
ithal ikameci sanayileşme stratejisinin krize girmesinde etkili olmuştur (Eşiyok, 2004:5). 
Türkiye’de de bu gelişmelere paralel olarak uygulanmakta olan ithal ikameci politikalar 1980 
yılından itibaren terk edilmiştir. 24 Ocak 1980 Đstikrar Kararları ile ihracata dönük 
sanayileşme stratejisi benimsenmiş ve ekonominin dışa açılması için önündeki engelleri 
kaldıracak önlemler alınmıştır (Karluk, 2007:418). 

Türkiye’de ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin en büyük başarısı uluslararası 
konjonktürün de etkisiyle ihracat artışı ve bununla bağlantılı olarak 1980’li yıllardan itibaren 
1988 yılına kadar dış ticaret açıklarının daralmasıyla gündeme gelmiştir ( şekil-1). Ancak, 
Türkiye’de ihracat artışlarının temel kaynağı orta ve uzun vadede sanayi üretiminde artışa yol 
açacak bir üretim modeli ile desteklenmediği için 1988 yılından itibaren dış ticaret açıkları 
artma eğilimine girmiştir.  

 
Şekil 1: Türkiye’de Dı ş Ticaret Açıkları (Milyar ABD Doları) 

 
 Kaynak:  http://tuikapp.tuik.gov.tr/ 

1994 yılında dış ticaret açığındaki daralma 5 Nisan Kararlarının 1980’de uygulanan 24 
Ocak kararlarında olduğu gibi Türk Lirasının devalüe edilerek ihracatta rekabet gücünün 
artırılmasıyla gerçekleştirilmi ştir. Türk Lirasının devalüe edilmesi her ne kadar ihracatta artış 
ve ithalatta bir daralmaya yol açsa da (Eşiyok, 2004:48) 1995 yılında dış ticaret açığı artış 
eğilimini sürdürmüştür. 
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1996- 1999 yılları arasında dış ticaret açıklarının yavaşlamasında konjonktürel düzeyde 
enerji fiyatlarında yaşanan gerileme etkili olmuştur (Yükseler ve Türkan, 2006:7). Türkiye’de 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleriyle birlikte tekrarlayan devalüasyonla birlikte 
ihracattaki artış ve ithalattaki azalışa (Savrul vd., 2013:72)   paralel olarak dış ticaret açığı 
2001 yılında önemli bir daralma göstermiştir (Şekil-1). 

2002 yılından sonra ithalat ve ihracatta yüksek oranlı artışlar yaşanmış ve bu durum 
küresel krizin etkilerini ağır bir şekilde hissettirmeye başladığı 2008 yılının son çeyreğine 
kadar devam etmiştir. 2008 yılı son çeyreğinden itibaren dış ticaret hacminde daralma 
yaşanmıştır (Acar, 2013:30). Şekil-1’de görüldüğü gibi ithalattaki artış oranının ihracattaki 
artış oranından yüksek olması ve  petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2002-2004 
döneminde dış ticaret açığı hızlı bir çıkış yapmıştır. 2004-2008 yılları arasında ise dış ticaret 
açığı artış hızı yavaşlamıştır.  2008 son çeyreğinden itibaren ise ithalatın ihracattan daha hızlı 
bir şekilde gerilemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte 2009 yılı sonuna kadar dış 
ticaret açığında daralma görülmüştür. Ancak dış ticaret bilançosunda yaşanan bu olumlu 
gelişmeler 2011 ve 2012 yıllarında artan dış ticaret açıklarıyla son bulmuştur. 

Dış ticaret açığının uzun dönem trendi dikkate alındığında 1980’li yıllardan itibaren kriz 
dönemlerinde veya ekonomik  büyümenin zayıf bir tempo izlediği yıllarda ithalat 
performansındaki düşüşe paralel olarak dış ticaret açığı artış oranı düşmüş ve hatta dış ticaret 
açığı daralma göstermiştir. Dış ticaret açığı artışı ekonomik büyümenin güçlendiği 
dönemlerde ise ithalat performansının artışına bağlı olarak hız kazanmıştır. Türkiye’de 2008 
küresel Mali krizi etkilerinin kısmen de olsa hafiflediği 2013 yılında da böyle bir süreç 
yaşanmıştır. 2013 yılında ithalat artış hızıyla birlikte dış ticaret açığı da bu gelişmelere paralel 
bir seyir izlemiştir. 2014 yılında ise 2013 yılının son çeyreğinden itibaren düşmeye başlayan 
enerji fiyatları dış ticaret açığının hissedilir bir şekilde daralma eğilimine girmesine neden 
olmuştur (Şekil-1). 

Türkiye ekonomisi enerjiye ve üretim amaçlı ara malı girdilerine bağımlı bir yapıya 
sahip olduğundan, iktisadi aktivite ve ithalat birbirine büyük ölçüde paralel yönde hareket 
eden iki unsur olmuştur. Nitekim ekonomik büyüme kaydedilen dönemlerde ithalatta artışlar, 
daralma ya da ciddi ivme kaybı yaşanan dönemlerde ise ithalatta azalışlar gerçekleşmiştir. 
Đthalat ve büyüme arasındaki bu nedensellik ilişkisi, 2000’li yıllarda sergilenen kalkınma 
sürecinde de geçerli olmuştur (Karahan, 2014:104). 

2014 yılında Türkiye’nin GSYH’sinin yüzde 6’sı düzeyindeki dış enerji açığı, dış ticaret 
açığının yüzde 58’ini oluşturmaktadır.  Enerji fiyatları enerjide ithalata önemli düzeyde 
bağımlı bir ülke olan Türkiye’deki makroekonomik gelişmeler üzerinde önemli sonuçlar 
doğurmaktadır.  Petrol fiyatlarındaki değişikliklerin Türkiye ekonomisine etkileri temel olarak 
büyüme, ödemeler dengesi, enflasyon ve bütçe olmak üzere dört kanal üzerinden 
gerçekleşmektedir (WB, 2014:1). Dolayısıyla petrol ithal fiyatlarındaki bir düşüş (yükseliş) 
Türkiye için dış ticaret dengesi (ve/veya cari işlemler dengesi ve ödemeler dengesi) üzerinde 
olumlu (olumsuz) etkiler yaratırken aynı zamanda döviz finansman ihtiyacının azalmasına 
neden olmuştur. 

Petrol fiyatlarında meydana gelen değişikliklerin küresel nedenlerine bakıldığında, 
1981-1987 arasında OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol üretimindeki artış ve teknolojik 
gelişmeler neticesinde azalan petrol talebi varil fiyatının 8 dolara kadar gerilemesine yol 
açmıştır. Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ile hafif yükselişe geçen petrol 
fiyatları, 1990’lı yıllarda sürekli bir düşüş trendi göstermiştir. 1997 Asya krizi sonrasında 12 
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dolar seviyesine gerileyen petrol fiyatları Rusya ve OPEC ülkelerinin petrol arzını azaltması 
ile tekrar yükselişe geçmiştir. 2002’de düşen petrol fiyatlarına karşı tekrar üretimi azaltma 
politikası uygulanmıştır. 2002 sonrasında küresel ekonomideki büyümeye bağlı talep artışı 
petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır. Bu yükseliş süreci 2008 krizine 
kadar sürmüştür. 2009 yılında başlayan son yükseliş trendi gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
performansındaki hızlı toparlanmadan kaynaklanmıştır. Avrupa ve ABD’de yaşanan 
durgunluğun gelişmekte olan piyasalara yayılması ve arz yönlü etkiler nedeni ile petrol 
fiyatlarında 2014 yılının ikinci yarısından itibaren düşüş trendi devam etmektedir (Yanar, 
2014:9). 

Türkiye’de dış ticaret açığı ve cari açığın oluşumunda belirleyici bir faktör olan petrol 
fiyatlarının 1984-2014 dönemindeki seyri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2: 1984-2014 Döneminde Petrol Fiyatları (ABD Doları)

 
Kaynak:  www.oecd.org/statistics. 

Enerji fiyatları enerjide ithalata önemli düzeyde bağımlı bir ülke olan Türkiye’deki 
makroekonomik gelişmeler üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır.  Petrol fiyatlarındaki 
değişikliklerin Türkiye ekonomisine etkileri temel olarak büyüme, ödemeler dengesi, 
enflasyon ve bütçe olmak üzere dört kanal üzerinden gerçekleşmektedir (WB, 2014:1).  
Dünya genelinde yaşanan 1970’li yıllarda gündeme oturan petrol krizini takip eden 80’li ve 
90’lı yıllarda petrol fiyatları 20-30 dolar aralığında hareket etmiştir. 2000’li yıllarda ise artış 
eğilimine giren petrol fiyatları 2005 yılında 100 Dolar seviyelerine ulaşmıştır. 2008 yılı 
sonunda 110 Dolar olan ham petrol fiyatları, 2009 yılında 112 Dolar seviyelerine çıkmış ve 
ardından 2014 yılında 108 Dolara gerilemiştir (Şekil-2). 

 Enerji fiyatları Haziran 2014’ten bu yana keskin bir şekilde düşmüştür ve vadeli işlem 
fiyatları, büyük petrol üreticileri tarafından bir politika değişikli ğine gidilmediği veya yeni 
küresel şokların yaşanmadığı takdirde 2015 yılının büyük bir bölümünde enerji fiyatlarının 
zayıf kalacağını göstermektedir. Haziran ortasında varil başına 108 Dolar ile yıl içindeki en 
yüksek seviyesine ulaşan ham petrol fiyatları, arzdaki büyük artışlar ve zayıflayan küresel 
petrol talebi sebebiyle yüzde 40’dan fazla bir düşüş yaşamıştır (WB, 2014:1). 
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Bu bağlamda, alternatif enerji kaynaklarının varlığı ve petrol rezervlerinin hızla 
tükenmesi, enerji kaynakları içerisinde petrolün önemini kaybedeceği görüşünü doğursa da 
gerek alternatif enerji kaynaklarının yeterince ekonomik hale gelmemiş olması, gerekse de 
yeni yatırımlarla birlikte yeni rezervlerin keşfedilmesi petrolün stratejik bir ürün olarak 
önemini korumasını sağlamaktadır (EPDK, 2013:1). 

Bu çalışmada Türkiye’de dış ticaret işlemleri açığı ile dünya reel petrol ithal fiyatları 
arasındaki ilişki 1984-2014 dönemine ait yıllık verilerle VAR Modeli ile incelenmiştir. 
Değişkenlerin birim kök içerip içermediğini belirlemek için Dickey-Fuller (ADF) testi 
kullanılmıştır. Değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı Johansen eşbütünleşme yöntemi 
kullanılarak tahmin edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirleyebilmek için 
ise Granger nedensellik testi uygulanmıştır.  Son olarak Etki-Tepki Analizi ve Varyans 
Ayrıştırması yöntemiyle amprik bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde konuyla 
ilgili literatüre yer verildikten sonra, üçüncü bölümde kullanılan ekonometrik yöntemler ve 
ampirik bulgular özetlenmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular ışığında değerlendirme 
ve politika önerilerine yer verilmiştir. 

2. LĐTERATÜR 

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında petrol şoklarının çeşitli makro  
ekonomik değişkenler ve ekonomik büyüme ilişkisi Jacoby ve Paddock  (1983), Balassa 
(1985), Lee vd. (1995), Hooker (1996) gibi birçok yazar için araştırma konusu olmuştur. 
Özellikle 2000’li yıllarda ise petrol şokları ve ekonomik büyüme ilişkisi Papapetrou ( 2001), 
Doroodian ve Boyd (2003), Rodríguez vd.(2005), Babusiaux vd. (2006), Lardic ve Mignon( 
2008), Kilian ve Hicks (2013) araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. Çalışmalarda 
incelenen ülke, dönem ve kullanılan yönteme göre farklı sonuçlar elde edilmekle birlikte 
petrol fiyatları ve ekonomik büyüme arasında eş bütünleşme ve nedensellik ilişkileri olduğu 
yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Literatürde yukarıda ifade edildiği gibi petrol fiyatları ve ekonomik büyüme ilişkisi 
birçok araştırmacı tarafından ele alınmakla birlikte petrol fiyatlarının dış ticaret dengesi 
ilişkisi çok az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Literatürde var olan çalışmaların çoğunda 
bağımlı değişken olarak cari işlemler dengesi ele alınmıştır. Ödemeler dengesinde dış ticaret 
açıkları cari açığın önemli bir yüzdesini oluşturduğu için bu bölümde daha çok cari işlemler 
açığı ve petrol fiyatları ilişkisini inceleyen araştırmacıların bulgularına yer verilmiştir. Bu 
araştırmacılardan biri olan Allegret vd.’nin (2013), petrol ihracatçısı 27 ülke için yaptığı 
çalışmada petrol fiyatlarındaki bir artışın petrol ihracatçısı ülkelerin cari işlemler dengesinde 
iyileşmelere yol açtığı sonucuma ulaşmıştır. Dış ticaret açıkları ile petrol fiyatları ilişkisini 
inceleyen çalışma sayısı az sayıda olmakla birlikte Jackson (2011), Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) petrol fiyatlarındaki artışın dış ticaret açığını artırdığını ve ithalat talebi 
daraltıldığında petrol fiyatları ve dış ticaret açığının düşüş eğilimine girdiği sonucuna 
ulaşmıştır. Lawrence  (2014), ABD’nde petrol arzındaki bir artışın petrol fiyatlarını aşağı 
çekmek suretiyle hem kısa hem de uzun dönemde dış ticaret açığını daralttığını iddia 
etmektedir.  

Ulusal literatürde de daha çok petrol fiyatları cari işlemler açığı ili şkisi irdelenmiştir. 
Örneğin Demirbaş vd.’nin (2009)  petrol fiyatlarındaki gelişmeleri göz önüne alarak yaptıkları 
ampirik çalışmada, dünya petrol fiyatlarındaki gelişmenin cari açığı artırıcı etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Erdoğan ve Bozkurt (2009) ise petrol fiyatlarının dış ticaret dengesi ve 
cari işlemler dengesi üzerinde birincil derecede etkili olduğunu belirtmiştir. Ulusal literatürde 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

560 

petrol fiyatları dış ticaret hadleri ilişkisini inceleyen Bayat vd. (2013), reel petrol fiyatından 
dış ticaret açığına doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu, fakat nedensellik ilişkisini sadece 
orta vadede geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Türkiye’de orta vadede petrol 
fiyatlarındaki oynaklıklar dış ticaret açıklarının oluşmasında etkili iken, uzun vadede dış 
ticaret açıkları üzerindeki etkisinin kaybolduğunu iddia etmektedirler. 

3. VERĐ VE UYGULAMA  

3.1. Veri Seti 

Çalışmada Türkiye’ye ait 1984-2014 yıllarını kapsayan yıllık veri seti kullanılmıştır. 
Çalışmada dış ticaret açığı ve ham petrol ithal fiyatları olmak üzere iki değişken ele alınmıştır. 
Çalışmanın analizinde kullanılan değişkenler ve değişkenlere ait açıklamalar Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 
Değişkenler Kısaltmalar Açıklama Veri kaynağı Dönem 

Dış Ticaret Açığı FT Dolar Dünya Bankası 1984-2014 
Ham Petrol Đthal 

Fiyatı 
OP Dolar Dünya Bankası 1984-2014 

3.2. Uygulama 

Çalışmanın bu bölümünde dış ticaret açığı ve ham petrol ithal fiyatları arasındaki ilişki 
VAR analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle çalışmada kullanılan değişkenlere ait 
serilerin durağanlık mertebeleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle VAR 
modelleri kurulmuş ve ardından kısa dönemli ilişkinin analizi yapılmıştır. VAR 
modellerinden hareketle elde edilen Etki-Tepki analizleri ve Varyans Ayrıştırması 
analizlerinden yararlanılarak sonuçlar yorumlanmıştır.   

3.2.1. Birim Kök Analizi 

Zaman içinde durağan olmayan zaman serileri ile yapılan analizler gerçekte var 
olmayan bir ilişkinin elde edilmesine neden olabileceği için öncelikle kullanılan serilerin 
durağanlığı incelenmelidir. Birim kök testleri ile incelenen seriler durağan değilse, 
durağanlaştırılmış seriler ile analiz yapılmaktadır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi, 
Dickey-Fuller testine değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesi ile oluşturulmuştur. ADF 
testi ile hata terimlerindeki korelasyon sorununun kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada değişkenlere ait verilerin durağanlığının sınanmasında Genişletilmiş 
Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. Bu test için önerilen sabit model aşağıdaki (1) 
numaralı denklemde gösterilmektedir: 

t

m

i
ititt yyy εφδβ +∆++=∆ ∑

=
−−

1
1                      (1) 

Denklemde ∆ birinci fark işlemcisi, t bir zaman trendi, ε hata terimi, yt kullanılan seriler 
ve m ise hata terimlerinin ardışık bağımlılığını gidermek için Akaike veya Schwarz Bilgi 
Kriterleri tarafından belirlenen bağımlı değişkenin gecikme sayısını göstermektedir.  

Test Hipotezleri şu şekildedir: 

H0: δ=0 Seri durağan değil (Birim kök var) 

H1:δ<0 Seri durağan (Birim kök yok) 
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Test sonucunda sıfır hipotezi red edilemiyorsa serinin durağan olmadığı yani birim kök 
içerdiği sonucuna varılmakta ve serinin farkı alınarak durağanlık sınanmasına devam 
edilmektedir. Farkı alınan serinin test sonucunda sıfır hipotezi red ediliyorsa seri birinci 
dereceden durağandır denir. 

Serilerin VAR analizine uygunluğunun belirlenmesinde Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) birim kök testinden yararlanılmıştır. Tablo 2’de ilgili testin sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 2: Genişletilmi ş Dickey-Fuller (ADF) Test Sonuçları 
Seviye Değeri Birinci Fark De ğeri 

Değişkenler ADF-Test 
Đstatistiği 

Gecikme 
Uzunluğu 

%1 
Kritik 
Değer 

Değişkenler ADF-Test 
Đstatistiği 

Gecikme 
Uzunluğu 

%1 
Kritik 
Değer 

FT -1.4969 0 -3.6702 ∆FT -7.1461* 0 -3.6793 

OP -0.3058 0 -3.6702 ∆OP -6.4459* 0 -3.6793 

Not: Tahmin edilen model sabit içermektedir. 
Gecikme Uzunlukları Schwarz Bilgi Kriterine göre Otomatik Belirlenmiştir.  
(*) Đşareti Test Đstatistiğinin  %1 Önem Düzeyine Göre Anlamlılığını Temsil Etmektedir. 

Her iki değişken için ADF birim kök testi sonuçları değişkenlerin durağan olmadığını, 
diğer bir deyişle serilerin birim kök içerdiğini göstermektedir. Durağan olmayan serilerin 
farkları alınarak durağan hale getirilmektedir. Değişkenlerin birinci farkları alındığında %1 
önem düzeyinde durağanlaştıkları tespit edilmiştir. Teknik ifadesiyle seriler I(1) seviyesinde 
durağandır. I(1), seviye itibariyle durağan olmayan serilerin birinci derece farklarının durağan 
olduğunu ifade eder.  

3.2.2. VAR Modelleri 

VAR (Vector Autoregression)  modelleri makroekonomik ilişkilerin incelenmesi ve 
rassal şokların değişkenler sistemine olan dinamik analizin tespit edilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır (Greene, 1993:553). Değişkenler arasında içsel-dışsal ayırımının yapıldığı 
eşanlı denklem sistemlerinden ayrı olarak VAR modellerinde, seçilen bütün değişkenler içsel 
kabul edildiği için birlikte ele alınarak incelenmektedir. Böylece VAR modellerinde 
değişkenler arasında içsel-dışsal ayırımına gidilmemektedir. Diğer taraftan VAR modellerinde 
yer alan bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerlerinden hareketle geleceğe yönelik güçlü 
tahminler yapılabilmektedir (Kumar, Leona and Gaskins, 1995:365).   

VAR modelleri şu şekilde gösterilmektedir: 
 tptpttt yAyAmy ε++++= −− ...1                     (2) 

(2) numaralı denklemde (m),  (kx1) boyutundaki matrisi; (yt), k sayıda farklı değişkenin 
yer aldığı sütun vektörünü; (At , ….Ap), tahmin edilen katsayılar matrisini, (p) gecikmelerin 
uzunluğunu, (εt) ise ortalaması sıfır, kendi gecikmeli değerleriyle olan kovaryansları sıfır ve 
varyansları sabit, normal dağılıma sahip, rassal hata terimlerini göstermektedir.  

VAR analizi yapılmadan önce modele girecek değişkenlerin gecikme uzunluklarının 
belirlenmesi önemlidir (Enders, 1995:300-302). Birinci farkı alındıktan sonra durağan hale 
gelen seriler VAR modelinin ilk koşulunu sağlamıştır. Dış ticaret açığı bağımlı değişken 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

562 

kabul edilerek bir VAR modeli oluşturulmuştur. VAR modelinin gecikme uzunluğunun tespiti 
için LogL, LR, FPE, AIC, SC ve HQ kriterleri uygulanmıştır. Tablo 3 incelendiğinde VAR 
modeli için en uygun gecikme uzunluğunun AIC, FPE ve HQ testlerinin ortak sonucundan 
hareketle 4 olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: VAR Modeli Đçin Uygun Gecikme Uzunluğunun Tespiti 
 Gecikme 
Uzunluğu LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -208.9311 NA   38169.34  16.22547  16.32224  16.25333 
1 -205.9800  5.221167  41459.06  16.30615  16.59648  16.38976 
2 -204.3554  2.624283  50152.42  16.48888  16.97276  16.62822 
3 -191.1284  19.33177  25098.62  15.77911  16.45654  15.97419 
4 -179.9009   14.68219*   14869.13*   15.22314*   16.09413*   15.47396* 

Uygun gecikme uzunluğu tespit edildikten sonra dördüncü gecikmede kurulan VAR 
modeline ilişkin tanısal testlere geçilmiştir. Kurulan modelin otokorelasyon ve değişen 
varyans içermediği sırasıyla LM ve White tanısal testleri kullanılarak saptanmıştır. 

Tablo 4’de otokorelasyon testine ait sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 4: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 
Gecikme LM- Đstatistiği Olasılık 

1  8.256422  0.0826 

2  7.612856  0.1068 

3  5.889046  0.2076 

4  1.659743  0.7980 

5  2.078637  0.7213 

6  7.561394  0.1090 

7  0.423441  0.9805 

Tablo 4’de görüldüğü üzere tahmin edilen VAR modelindeki hata terimlerinin birbiri ile 
ili şkili olup olmadıklarını tespit etmek için uygulanan LM testi sonuçlarına göre 
otokorelasyonun bulunmadığı görülmektedir. 

Tablo 5’de White Değişen Varyans testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5: White Değişen Varyans Testi Sonuçları 
Ki-Kare Đstatistiği Df Olasılık 

58.81556 
 

48 0.1363 

Tablo 5’e göre hata teriminin varyansının tüm gözlemler için aynı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Diğer bir ifade ile Ki-Kare değeri tahmin edilen modelde değişen varyans 
sorununun olmadığı ifade edilebilir. Eşbütünleşme testi ile seriler arasındaki ilişkinin uzun 
dönemde de geçerli olup olmadığı sınanmaktadır. Değişkenler arasında eşbütünleşmenin 
varlığı Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve elde edilen sonuçlara 
Tablo 6’da yer verilmiştir. 
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Tablo 6: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
Hipotezler     

 

Özdeğer Đz (Trace) 
Đstatistiği 

%5 Kritik 
Değer 

Sonuç 

Yok *  0.249817  8.421962  15.49471 
Eşbütünleşme 

ili şkisi yok En Fazla 1  0.048238  1.236014  3.841466 
     

Hipotezler        
 

Özdeğer Öz (Max-Eigen)  
Đstatistiği 

%5 Kritik 
Değer 

Sonuç 

Yok *  0.249817  7.185948  14.26460 Eşbütünleşme 
Đlişkisi yok En Fazla 1  0.048238  1.236014  3.841466 

Johansen eşbütünleşme testi sonucunda Đz (Trace) ve En Büyük Özdeğer (Max- Eigen 
Value) aynı yönde sonuçlar vermiştir. Testlerin sonuçlarına göre modelde eşbütünleşme 
ilişkisinin olmadığı gözlemlenmiştir.  

3.2.3. Granger Nedensellik Testi 

Granger nedensellik testi, iki değişken arasındaki nedensel bir ilişkinin varlığını ve 
yönünü tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Granger nedensellik testi aşağıdaki iki 
regresyonun yardımı ile yapılmaktadır: 

∑ ∑
= =

−− +∆+∆+=∆
m

I

n

I
ititititititit XYY

1 1
11 µδβα                  (3)                                 

∑ ∑
= =

−− +∆+∆+′=∆
p

I

q

I
ititititititit vYXX

1 1
11 ϕγα                    (4) 

Granger nedensellik analizi, (3) ve (4) numaralı denklemlerde hata terimlerinden önce 
yer alan bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarının sıfıra eşit olup olmadığı 
test edilerek yapılır. Hipotez çift taraflı kurularak nedenselliğin karşılıklı mı yoksa tek taraflı 
mı olduğu belirlenmektedir. 

Test hipotezleri ve test istatistiği aşağıdaki gibidir: 

0:
1

0 =∑
=

Đ

i
iH γ    (X, Y’nin Granger nedeni değildir) 

0:
1

1 ≠∑
=

Đ

i
iH γ     (X, Y’nin Granger nedenidir). 

TABLOHESAP FF <     ise  0H  red 

Tablo 7’de Granger nedensellik testi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 7: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Hipotez F-istatistiği P-değeri 
DFT, DOP’nin Granger Nedeni değildir  0.23184 0.9166 

DOP, DFT’nin Granger Nedeni değildir  14.8046 0.0000 

Yapılan nedensellik analizi sonucuna göre DOP’ den (Petrol Đthal Fiyatlarından)  DFT’ 
ye (Dış Ticaret Açığına) doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. 
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3.2.4. Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Fonksiyonları  

VAR analizi ile birçok konuda tahminleme yapılabilmekte ve politika analizleri ile 
sonuçlar değerlendirilebilmektedir. VAR analizinin yapıldığı çalışmalarda sonuç almada 
kullanılan yollar arasında değişkenler arasındaki etkileşimi gösteren varyans ayrıştırması ve 
etki-tepki fonksiyonları yer almaktadır. Varyans ayrıştırması ise, bir değişkende meydana 
gelen değişmelerin kaynaklarının araştırılması için kullanılmaktadır. Varyans ayrıştırması ile 
her bir değişkendeki değişimin ne kadarının kendisinde meydana gelen değişmeler tarafından, 
ne kadarının da diğer değişkenlerde meydana gelen değişmeler tarafından kaynaklandığı 
yüzdesel olarak belirtilmektedir. Etki-tepki analizi ile VAR modelinde yer alan değişkenlerin 
hata terimlerinde meydana gelen şoklara karşı ne yönde ve ne ölçüde tepki gösterdikleri tespit 
edilmektedir. Diğer bir deyişle etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılarak değişkenlerden 
birine bir birimlik şok uygulandığında diğer değişken ya da değişkenlerin bu değişime 
gösterdikleri tepki ölçülebilmektedir (Enders, 1995:310-312). Dolayısıyla, bilgi vermek 
amacıyla varyans ayrıştırması ile bir değişken üzerinde en çok etkisi olan değişkenin 
belirlenmesi mümkün iken; etki-tepki fonksiyonu ile de ilgili değişken üzerinde en çok etkisi 
olan değişkenin politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilebilmektedir 
(Özgen ve Güloğlu, 2004: 97).  

Tablo 8’de VAR modelinden elde edilen varyans ayrıştırması sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 8: Dış Ticaret Açığının Varyans Ayrıştırması 
Dönem DFT DOP 

1  100.0000  0.000000 

2  99.99509  0.004913 

3  83.14206  16.85794 

4  57.12226  42.87774 

5  45.36762  54.63238 

6  54.14390  45.85610 

7  57.60284  42.39716 

8  58.32207  41.67793 

9  56.45286  43.54714 

10  57.44334  42.55666 

 

Tablo 8 incelendiğinde petrol ithal fiyatlarının ikinci dönem itibariyle dış ticaret açığı 
üzerinde etkili olmaya başladığı görülmektedir. Petrol ithal fiyatlarının dış ticaret açığının 
hareketlerini açıklamada etkin bir araç olduğu görülmektedir. Açıklama oranı 10. dönemde 
%42,5’e ulaşmıştır. 

Şekil 3’te Etki-Tepki analizi sonuçlarına dayalı olarak, sistemde yer alan 
değişkenlerdeki şokların diğer değişkenler üzerindeki tepkisi gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Modele Đlişkin Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

Şekil 3’ten de görülebileceği üzere tüm sonuçlar güvenilirlik bandının içinde yer 
almaktadır. Dış ticaret açığının petrol ithal fiyatına tepkisine baktığımızda petrol ithal 
fiyatındaki pozitif bir şokun birinci dönemden başlayarak dördüncü döneme kadar dış ticaret 
açığında azalışa neden olduğu, ardından artış ve azalışlarla devam ettiği görülmektedir. 
Ayrıca değişkenlerin yaklaşık 10. dönem sonunda birlikte hareket ettikleri ve dengeye 
geldikleri görülmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de dış ticaret açıkları ile petrol ithal fiyatları arasındaki 
nedensellik ilişkisinin ve ayrıca, petrol ithal fiyatlarında yaşanan şokların Türkiye’deki dış 
ticaret açıklarını açıklama gücünün tespit edilmesidir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin 1984-2014 
dönemini kapsayan dış ticaret açıkları ve petrol ithal fiyatlarına ait yıllık veriler VAR modeli 
ile analiz edilmiştir. Yapılan testler sonucunda petrol ithal fiyatlarından dış ticaret açığına 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tespit edilen bu nedensellik ilişkisi 
Demirbaş vd. (2009), Erdoğan ve Bozkurt (2009), Jackson (2011), Lawrence (2014), Bayat 
vd’nin (2013) literatür kısmında yer verilen araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Türkiye hem üretim hem tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmede gerekli olan enerjinin 
önemli bir kısmını ithal etmektedir. Bundan hareketle enerji fiyatlarındaki değişiklik dış 
ticaret dengesi ve dolayısıyla ödemeler dengesi kanalıyla büyüme üzerinde etkili olmaktadır. 
Petrol ithal fiyatlarında yaşanan şokların Türkiye’deki dış ticaret açığını açıklama gücü 
açısından çalışmanın ampirik bulguları değerlendirildiğinde; petrol ithal fiyatındaki pozitif bir 
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şokun birinci dönemden başlayarak dördüncü döneme kadar dış ticarette azalışa neden 
olduğu, ardından artış ve azalışlarla devam ederek yaklaşık 10 dönem sonunda birlikte hareket 
ettikleri ve dengeye geldikleri görülmektedir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre ise, dış 
ticaret açığında uzun dönemde yaşanan değişmelerin yaklaşık %43’ü petrol ithal fiyatları ile 
açıklanmaktadır. Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığında, 2014 yılının haziran ayından 
itibaren dünya konjonktüründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan 
keskin düşüşler Türkiye’de dış ticaret açıklarını ve dolayısıyla cari açığı daraltırken, dış 
finansman sorununun da azalmasını beraberinde getirecektir.  

Fosil enerji kaynağı olan petrol, Türkiye’nin enerji ithalatında önemli bir paya sahiptir. 
Üretim için gerekli bir hammadde olan petrole olan bağımlılığın artması küreselleşmeye bağlı 
olarak uluslararası konjonktürde yaşanan olumsuzlukların ülke ekonomilerine etkilerini 
derinleştirmektedir. Kyoto Protokolü çerçevesinde sera gazlarının azaltılması amacıyla 
alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde çevreyi de dikkate alan sürdürülebilir kalkınma anlayışının 
yerleşmesi için pahalı maliyetlere sahip olan ve teknoloji gerektiren alternatif enerji 
kaynaklarının değerlendirilmesi, kamu sektörünün teşviklerinin artırılmasına bağlıdır.  
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ĐLKOKUL PROGRAMLARINDA YAZI DERS ĐNĐN YERĐ  
 

Hatice KADIOĞLU ATE Ş∗∗∗∗ 
Öz  
Çalışmanın amacı ilkokul programlarında yazı dersinin yerini araştırmaktır. Türkçe’nin eğitim kurumlarında ana 
dili dersi olarak öğretimi 19. Yüzyıldan itibaren başlamıştır. Yazı dersinin 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1997 
ve 2004 ilkokul programlarındaki yeri tarihsel süreç içerisinde incelenmiştir. Yazı dersi programları incelenirken 
dersin hedefleri-amaçları, özellikleri, yöntem bilgileri, açıklamalar kısmında verilen bilgiler ele alınmıştır. 
Programların analizinden elde edilen bulgularla, bitişik yazı eğitiminin tarihsel süreç içindeki değişimi ifade 
edilmiştir. Yurt içinde ve dışında yazı ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Yurt içindeki yazı çalışmaların 
genellikle ilk okuma yazma alanında ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak yapıldığı belirlenmiştir. Yurt 
dışındaki çalışmalarda da el yazısı becerisinin bilişsel yeterlilik, kinestetik beceri vb değişkenlerle ilişkisinin 
ölçüldüğü görülmüştür.  
Anahtar Sözcükler: Bitişik Eğik Yazı, Đlkokul Programı, Đlk Okuma Yazma Öğretimi 
 

THE POSITION OF WRITING IN PRIMARY EDUCATION PROGRAM IN 
TURKEY 

Abstract 
The purpose of study is  to investigate writing lesson’s position in primary education program.  
The education of Turkish as a native language lesson in educational establishment  has been started since 19 
centruy. As a part of historical period,  the position of writing lesson in 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1997, 
2004 primary educational program is researched. While the writing lessons are researched,  the purpose, target, 
specialities of methods, knowledge and the information which is given in the part of  comments, are discussed. 
The change of cursive handwriting education in historical period is stated with findings which is obtained from 
analyzing of programs. The studies which are related to  writing in domestic and abroad are examined. It is 
obtained that writing studies in domestic generally are done in  initial literacy education and according to 
teachers’ opinions. It is seen that writing studies in abroad writing skill is measured as to relationship between 
cursive handwriting skill and kinestetic ability, cognitive sufficiency. 
Key Words: Cursive Handwriting, Primary Education Program, Initial Literacy Education. 
 
GĐRĐŞ 
Yazı, bir iletişim aracı olmasının yanında; aynı zamanda, bir güzel sanat dalıdır. Tarihte ilk 
defa, kimler tarafından bulunduğu ve kullanıldığı bilinmemektedir. Tarih içerisinde, resim-
şekillerden ses temelli harf düzenine kadar, birçok değişim göstermiştir. Günümüzde 
toplumlar, kendilerinin ya da başkalarının geliştirdiği alfabenin bir türünü gündelik yazıda 
kullanılmak üzere, okullarında, çocuklarına öğretmektedirler. Türkiye’de de 1928 yılından 
beri Latin Alfabesi’nden uyarlanan, yirmi dokuz harfli, bitişik yazı örneği, bu amaçla 
kullanılmaktadır (Uysal, 2008, s.311).  
Türkçe’nin eğitim kurumlarında, ana dili eğitimi çerçevesinde, bir ders olarak ele alınışı ve bu 
alanda yöntemlerin, tartışılmaya başlanması, on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşmiştir. 
Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet’e kadar, eğitim sisteminde, ana dili eğitimine, önemli bir 
yer ayrıldığı görülmektedir. Dr. Rüştü tarafından, 1857’de yazılan Nühbet’ül-Etfal; 1869 
tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Selim Sabit Efendi tarafından, 1874’te yazılan 
Rehnüma-yı Muallimin (Öğretmenlerin Kılavuzu) adlı eserler; özellikle, ilk okuma yazma 
alanında, o dönem için oldukça önemli değişiklikler önermiştir. Bu çalışmalardan sonra da 
Türkçe öğretimini konu alan, birçok eser yazılmıştır. Fakat, bu eserlerde, daha çok ilk okuma 
yazma öğretimi üzerinde durulmuş, dil becerilerinin, hangi yöntem ve araçlarla geliştirileceği 
konusunda, yeterli düzeyde bilgi verilmemiştir. Özellikle, bugünkü anlamda çocuk edebiyatı 
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ürünlerinin bulunmaması, Türkçe derslerinin zenginleştirilmesini güçleştirmiştir (Akt. Coşkun 
ve Taş, 2008, s.62-63.) 
1924, 1926 ve 1936 Đlkokul Programları ve Yazı Dersi 
Cumhuriyet ilan edildikten sonra, 3 Kasım 1928 tarihinde, Harf Đnkılabı yapılıncaya kadar 
uygulanan, 1924 ve 1926 Đlkokul Programları’nda; Elifba’nın öğretimine dayalı, okuma 
yazma çalışmaları bulunmaktadır. Her iki programa da Türkçe derslerinin içindeki ilk okuma 
yazma çalışmaları dışında, ikinci sınıftan itibaren başlayan bir Yazı Dersi yerleştirilmi ştir. 
1928 yılında Yeni Türk Alfabesi’ne geçilince, ilk okuma yazma çalışmalarında, hangi 
yöntemin uygulanacağı, tartışma konusu olmuştur (Cemaloğlu, 2000, s.9). 1927 tarihli Köy 
Mektepleri Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi’nde bu bağımsız “Yazı Dersi”nin adı “El Yazısı” 
olarak değiştirilmi ş; haftada, ikinci sınıfta dört saat, üçüncü sınıfta da üç saat olarak 
uygulamaya konmuştur (Gelişli, 2005, s.130 akt. Uysal, 2008, s.306).   
1924 yılında, Đstanbul Milli Eğitim Müdürü Saffet Bey, bir “Alfabe Kongresi” düzenledi. Bu 
kongrede alınan kararlar, 1924 (1340) tarihli Đlkokul Programı’na yansıdı. Bu programa göre, 
ilk okuma ve yazma öğretiminde, savti usul ile sözcük yönteminden birinin kullanılması 
istendi. Heceleme yasaklandı. Sözcüklerle, doğal bir okumaya önem verildi. Bu, ilk okuma ve 
yazma öğretimi bakımından bir geçiş programıdır. Sözcük yönteminin kabulü ile ilk okuma 
ve yazma öğretiminde, resmen çözümleme yöntemi kabul edilmiştir. Ayrıca, her iki yöntemle 
ilgili olarak, uygulamaların nasıl yapılacağı yönerge ile belirtilmiştir. Yönergeye göre, her 
sözcüğün anlamı ve kullanılışı öğretmen tarafından, sözel olarak açıklanacak; sonra, bu 
sözcükleri içeren cümleler oluşturulacaktır. Şive ve lehçe düzeltmeleri yapılacaktır 
(Binbaşıoğlu, 2004, s. 180-181). 
1924 tarihli program, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçilen bir dönemde, Cumhuriyet’in 
Đlanı’ndan sonra, Atatürk’ün de katkısıyla, 1924 yılında hazırlanmıştır. Daha çok geçiş 
programı niteliğinde olan 1924 programının, önceki programlardan temel farkı; çok az sayıda, 
bazı derslerin konulması, değiştirilmesi ve bazı ders konularının Cumhuriyet yönetimine 
uyarlanmasıdır. Bu programın başka bir özelliği ise; kız ve erkek öğrenciler için ayrı 
hazırlanmış olmasıdır. 1926 tarihli programla, çağdaş yaklaşımlar, müfredata girmiştir. 1926 
tarihli Đlkokul Programı, günümüzde de hala geçerli olan ve uygulanan toplu öğretim 
yöntemini benimsemesi yönüyle, dönemine göre, çağdaş bir anlayışla hazırlanmış ve 
uygulanmış önemli bir programdır. Bu programda, toplu öğretim yöntemi dışında, öğrencinin 
kişisel ilgisinin dikkate alınmış olması ve iş eğitimine önem verilmesi dikkat çekmektedir. 
Ders müfredatları yanında, her dersin amacı ve öğretiminde uygulanacak metotlar da ana 
hatları ile belirtilmiştir. Ayrıca, öğrenme-öğretme sürecinde, çevre şartlarına yer verilmesi ve 
geniş imkan yaratılması görüşü de yer almıştır. Bu programlar 1925-26 öğretim yılında, 
seçilen okullarda denenmiş, alınan sonuçlara göre bazı değişiklikler yapılarak, 1927 yılında 
bütün ilkokullarda uygulanmıştır (MEB, 2010, s.4). 
1353 numaralı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun 1/11/1928 tarihinde 
Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş 3/11/1928 tarihinde 1030 sayı ile Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Kanunun, birinci maddesi, şu şekildedir: “Şimdiye kadar Türkçe’yi yazmak 
için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri 
gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.” Kanunun dokuzuncu 
maddesi uyarınca bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harflerinin 
kullanılacağı belirtilmektedir. 1928 yılında, Yeni Türk Harfleri’nin kabulünden sonra, ilk 
okuma ve yazma konusunda uygulanacak yöntem hakkında, bir tereddüt ortaya çıktı. Bu 
nedenle, 1926 programı; 1930 yılında, yeniden basılırken; yöntemle ilgili kısımları 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN 
   www.akademikbakis.org  
 

570 

programdan çıkarıldı. Fakat 1936 yılında bu konuda yeni bir düzenlemeye gidildi 
(Binbaşıoğlu, 2004, s.182).  
 
1936 Đlkokul Programı’nın yazı dersinin hedefleri şu şekildedir (Kültür Bakanlığı, 1936, 
s.169):  
a) Çocuklara; okunaklı, kolay ve çabuk yazılır, işlek ve güzel bir el yazısı yazdırmak; 
b) Yazının, sadece bir teknik işi olmadığı; aynı zamanda, yazılan yazıların istifli, tertipli ve 
temiz olması gerektiği kanaatini de kazandırmak ve çocuklara bu itiyatları vermek. 
c) Dekoratif yazıya başlatmak ve bu gibi yazıları gözden geçirterek çocuklarda, bedii zevki 
artırmak.  
1936 Đlkokul Türkçe Programı’nda “Yazı Dersinin Yeri” başlığıyla şunlar yer almaktadır: 
“Yazı, başlı başına işlenmeğe muhtaç bir teknik dersidir. Ancak, bu dersin diğer derslerin de 
bünyesine girdiği ve yazıyı icap ettiren bütün okul faaliyetlerinde özenilerek yapılması lazım 
geldiği unutulmamalıdır. Yazı dersinde not verilirken, yalnız bu derste yazdırılan yazıların 
incelenmesiyle kalınmayıp çocuğun, muhtelif zamanlarda yazdığı yazıların da göz önüne 
alınması gerekir (Kültür Bakanlığı, 1936, s.169).”  
1936 Đlkokul Programı’nda “Direktifler” başlığı altında, temel yazı ve el yazısından 
bahsedilmektedir. Her çocuğa, başlangıçta öğretilecek olan yazının, temel yazı olacağı 
anlatılmıştır. Çocuklara öğretilecek ayrı bir elyazısı olmadığı belirtilmektedir. Elyazısı 
kaydıyla istenilen yazının, temel yazının küçüklerinin sadece bitişik yazılmış ve çocuğun, 
kişisel stillerinin göründüğü yazı olduğu belirtilmiştir. Yüksek sınıflarda, dekoratif yazı 
öğretileceği ve bu dekoratif yazının da temelinin, temel yazı olduğu belirtilmiştir. Okula yeni 
başlayan öğrencilere, temel yazı öğretileceği; bunların kağıt üzerine yazdırılmadan önce, 
geniş kol ve el hareketleriyle önce havada, kumda ve yazı tahtasında sonra kağıt üzerine 
yazdırılacağı; ilk yazı faaliyetine, büyük temel harflerle başlanacağı, daha sonra benzer 
yanlarını kavratmak suretiyle küçüklerinin öğretileceği, programda yer almıştır. Programın 
“Sınıf II” adlı kısmında, çocuklara, harflerin birbirleriyle nasıl birleştirileceğinin yani bir 
harften, diğerine nasıl geçileceğinin öğretileceği belirtilmektedir. “Sür’atli yazıya geçiş” 
ifadesi kullanılmaktadır. Sınıf III bölümünde “Evvelki sınıfta esasları gösterilmiş olan bitişik 
yazıda, çocukların sürekli temrinler yaparak el ve göz melekelerinin artmasına ve bu suretle, 
kelimeleri işlek bir şekilde çıkarmalarına itina olunacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Sınıf IV 
bölümünde, düz veya sağ ve sola eğri olarak kesilmiş uçlarla yazı yazmanın öğretileceği 
belirtilmiştir. Kalem ucunun meyil veya düz kesilmiş olmasının, talebenin arzusuna 
bırakıldığı belirtilmiştir. Sınıf V bölümünde: “Dördüncü sınıfta olduğu gibi bu sınıfta da 
dekoratif yazıya çocukları sevk için, temel yazısına ve bunların küçüklerine dönülerek 
temrinler yaptırılacaktır.” ifadesi kullanılmaktadır.  “Bir dakikada yazılacak hece sayısı, 
ezberden yazılmak şartıyla, ikinci sınıfta, 10-12’yi geçmeyecek; üçüncü sınıfta, 13 heceye 
kadar; dördüncü sınıfta, 15 hece kadar; beşinci sınıfta, 17 heceyi bulmuş olacaktır.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Yazının dik yazılmasına önem verilmesinin; öğretmenin, her bir öğrencinin 
yazısının eksiklerini, teker teker düzeltmeye uğraşmamasının, onları genel tavsiyelerle bir 
yola sokmaya ve yazılarına muayyen bir istikamet vermeye çalışmasının gerektiği 
belirtilmiştir (Kültür Bakanlığı, 1936, s.169-176).  
1936 tarihli program için “Cumhuriyet kendi programını yapıyor.” ifadesi 
kullanılabilmektedir. 1936 yılına gelinceye kadar devrimler tamamlanmış ve toplum da 
yerleşmeye başlamıştır. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirmek için yeni bir öğretim programı gereksinimi ortaya 
çıkmıştır. 1936 programında, her dersin başlıca hedefleri tespit edilmiş; öğretmenlerin, 
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uygulamada dikkat etmeleri gereken noktalar açıklanmıştır. Yeni eğitim ve öğretim esasları 
hakkında, açıklamalara yer verilmiştir. Bu programla, Cumhuriyet ilkokulu; Türk çocuğunu 
ezbercilikten kurtarmış, canlı mevzular etrafında gözlem ve incelemeler yoluyla milli 
meselelerle, sıkı bir şekilde ilgilenmelerini sağlamıştır. 1926 Programı’nda, açık bir biçimde 
belirtilmeyen eğitim ve öğretim ilkeleri 1936 Programı’nda, çocuğun, okula geldiği ilk 
günden başlamak üzere bütün okul hayatını kapsayacak şekilde, açık bir biçimde, tespit 
edilmiş ve özellikle ulusal hayatın gereği olan ilkeler, programda yer almıştır. Ayrıca bu 
programda, öğrencilerin gelişim özellikleri de dikkate alınmıştır (MEB, 2010, s.4). 
1936 Programı’nda, ilk okuma ve yazma öğretimiyle ilgili olarak şu hüküm yer aldı: “Okuma 
ve yazma işi, bir yandan Hayat Bilgisi konularına bağlanırken, öte yandan da çocuk ve okuma 
psikolojilerinin doğal gereklerine uyarak ilk okuma ve yazmalarda basit cümle ve 
kelimelerden harekete geçilmek suretiyle terkibi-tahlili bir yoldan yürünerek okuma-
yazmanın mekanizması kazandırılacaktır.” Bu düzenlemede, ilk bakışta, bir çelişki 
sezilmektedir. Cümlenin baş tarafında, cümle yönteminden söz edildiği halde; son kısmında, 
terkibi tahlili yani bireşimsel-çözümsel sözcükleri kullanılmaktadır. Programda, bundan sonra 
ise, tamamıyla cümle yani çözümleme yöntemine uygun açıklamalar yer almaktadır. 1936 
Programı’nda, ilk okuma ve yazma öğretiminde, salık verilen yöntem, cümle yahut 
çözümleme yöntemidir, denilebilir (Binbaşıoğlu, 2004, s.182).  
1924 ve 1926  Đlkokul Programları’nda; ilk okuma ve yazmada uygulanan ses ve sözcük 
yöntemi yerine, 1936 Programı’nda bunlardan farklı olarak, cümle yöntemi getirilmiş, diğer 
yöntemler yasaklanmıştır. Derslerin ad ve süreleri, aynı kalmıştır (Uysal, 2008, s.306).  
1948 Đlkokul Programı ve Yazı Dersi 
1948 tarihli programa, toplumsal ve ekonomik gelişmeler yansımıştır. 1946’da çok partili 
hayata geçişten sonra 1936 Programı’nın geliştirilmesi çalışmaları sonucunda, 1948 Programı 
hazırlanmıştır. 1948 Programı’nda milli eğitimin amaçlarının; toplumsal, kişisel, insanlık 
ilişkileri ve ekonomik hayat bakımından değerlendirilmesi, yeni bir yaklaşım olarak 
görülebilir. 1948 Programı; ders sayısı, konu ve ünitelerin fazlalığı, seviye üstü oluşu, beceri 
kazandırmaktan çok bilgi vermesi yönüyle eleştirilmi ş; bu eleştiriler ve çok partili hayatın 
getirdiği farklı ihtiyaçlar, yeni bir programa gereksinimi beraberinde getirmiştir. Bu amaçla, 
1952’de Amerikalı Prof. Dr. Kate Wofford Türkiye’ye çağrılmış ve bir rapor hazırlanması 
istenmiştir.  Prof. Dr. Kate Wofford raporunda, programların özellikle demokratik olması 
gerektiğini vurgulamıştır (MEB, 2010, s.4). 
1948 Đlkokul Programı’nın “Yazı Dersi”nin amaçları şunlardır;  
1. Her öğrencide, işlek ve güzel yazı yazma isteği uyandırmak; 
2. Çocuğa; okunaklı, süratli, işlek ve güzel bir el yazısı kazandırmak için onun göz ve el 
yetilerini artırmak; 
3.  Yazı yazarken doğru durmanın ve ellerini iyi kullanmanın önemini çocuğa kavratmak; 
4. Çocuğu, kendi el yazısındaki bozuklukları görmek üzere, yazısını incelemeye alıştırmak ve 
bu bozuklukları düzeltmesine yardım etmek; 
5. Çocuğa, yazı çalışmalarında temizlik, tertip ve düzen alışkanlığı kazandırmak ve ondaki 
güzellik duygusunu geliştirmek; 
6. Sanat yazılarına geçme imkanını hazırlamaktır (MEB, 1948, s.246). 
Programın sonunda, ilkokulların, haftalık ders dağıtma cetveli yer almaktadır. A ve B şeklinde 
oluşturulan cetvelin; B kısmı, köy ilkokullarının haftalık ders dağıtma çizelgesi olarak 
tanımlanmıştır. Bu cetvele göre; Türkçe dersi birinci sınıflarda, hem köy hem şehir 
okullarında, on saat; ikinci ve üçüncü sınıflarda, şehir okullarında, yedi saat; köy okullarında, 
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dokuz saat; dördüncü ve beşinci sınıflarda, her iki okul türünde de altı saat olarak 
belirtilmiştir. 
Açıklamalar kısmında şunlar yer almaktadır: 
1. Madde: Yazı, el ve göz eğitimine dayanmakla beraber sürekli ve mazbut idman istiyen bir 
beceriktir. Bu dersin, diğer derslerin de bünyesine girdiği ve yazıyı icap ettiren bütün okul 
çalışmalarında özenilerek yapılması gerektiği unutulmamalıdır.  
10. Madde: Güzelliği artıracak en önemli unsurun, şahsi üslup olduğuna bakarak; 
öğrencilerin, örneklerde verilen yazı şekillerinden ayrılmalarına, harflere lüzumsuz çizgiler 
ilave etmelerine ve bu suretle okunaklılığı ve diğer vasıfları ihmal etmelerine meydan 
verilmemelidir. 
15. Madde: Yazı işlerindeki tertip ve intizamı bozan etmenlerden biri de, yazı kurallarını hiç 
hesaba katmadan yazılan bir müsvedde yazısının mevcudolduğu zannıdır. Müsvedde ve temiz 
diye, iki çeşit yazı yoktur. 
19. Madde: Yazı yazarken öğrencilerin; çarpık oturmak, göz sağlığını bozacak vaziyetler 
almak, yanlış kalem tutmak suretiyle düştükleri yanlışlıklar vaktinde düzeltilmeli ve bunların 
kötü alışkanlıklar halinde, yerleşip kalmasına meydan verilmemelidir. 
22. Madde: Öğrencilerin, yazı yazarken kalemi iyi tutmalarına da dikkat etmelidir. Kalemin; 
baş, işaret ve orta parmaklar arasında, rahat ve serbest tutulmasına, işaret parmağının kaleme 
bastırılmasına dikkat etmelidir.  
Programın, “Bitişik Eğik Yazı” kısmında şunlar belirtilmiştir: 
Sadece bitişik dik yazı, bir geçiş yazısıdır. Çocuk, süratli ve güzel bir el yazısına ancak eğik 
elyazısiyle erişebilir. Bu yazı, onun psikolojik ve organik gelişiminin bir neticesidir. Elin 
yapılışı, eğik yazının süratli yazılmasına daha elverişlidir ve süratli bir yazı daha ziyade, 
dirsekten itibaren, kolun serbest hareketiyle mümkün olmaktadır. Daha sonraları sanat 
yazılarını yazabilmesi için kolun, omuz başından hareket etmesi gerekecektir. Bitişik dik yazı 
ise parmak ve bilek hareketiyle yazılan, bu bakımdan fazla sürat sağlıyamıyan bir yazıdır. 
Çocuklar, yeter derecede dik yazıda idman gördükten ve ellerini, kollarını kuvvetlendirdikten 
sonra; beşinci sınıfta eğik yazıya geçerler. Eğik yazı; bitişik dik yazıdan gelişmiş, bireysel 
özellikleri ve serbestliği daha fazla göz önünde tutabilen bir yazı tipi olmalıdır. Bu yazı, 60-75 
derece eğik olarak yazılır. Küçük harflerle, üst ve alt çıkmalar, gövdenin bir mislidir. Büyük 
harflerde ise gövdenin yarısıdır. Bu yazıya, yine kurşun kalemle başlanmalı; fakat, hemen 
mürekkepli kalemle yazmaya geçilmelidir. Noktalı uçlar, yarım milimlik redis ucu varsa 
nokta uçlu kalemler bu işe uygun gelir. Eğik elyazısı, dik bitişik yazıdan çıkmıştır. Fazla 
olarak, büyük harflerden A,D,H,M,N,P,R; küçük harflerden f,r harflerinin, her iki çeşidiyle 
yazılması serbest bırakılmıştır. Çocuk, elinin yapısına göre, hangisi kolay gelirse o harfi 
kullanır. Çocuklar, bu eğik elyazısından sonra, serbestliğe kavuşur; hem güzel ve süratli bir 
elyazısına sahibolmak; hem de sanat yazılarına geçebilmek imkanlarını kazanırlar (MEB, 
1948, s.235-236).  
1948 Đlkokul Programı’nda ders araç gereçleri başlığı altında; kağıt, kurşun kalem, kalem ucu, 
kalem sapı, mürekkep, hokka, tebeşir, kum masası şeklinde tanımlanan dokuz maddeyle, yazı 
dersinde kullanılacak materyallerinin özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca bu dokuz maddeden ayrı 
olarak, ilk maddede, yazı alıştırmaları için bastırılmış olan meşk defterlerinin, 
kullandırılmayacağı belirtilmiştir. Ders konuları başlığı altında; Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf 
IV, Sınıf V alt başlıklarıyla, her sınıfta yaptırılacak yazı çalışmaları açıklanmıştır. Birinci 
sınıfa başlayacak öğrencilere, öncelikle temel yazının büyüklerinin öğretileceği 
belirtilmektedir. Ders yılı ortalarına kadar, temel yazı büyükleri kavratılması gerektiği, sonra 
küçüklerine geçileceği belirtilmiştir. Birinci sınıfta, yazının, diğer sınıflarda olduğundan çok 
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fazla okuma ile birleştiği; Hayat Bilgisi dersine dayandığı, bu sebeple Hayat Bilgisi dersinde 
kazanılacak olan cümle ve kelimelerin, önce söylenmesinin sonra okunmasının nihayet de 
yazılmasının belletileceği belirtilmiştir. Đkinci sınıfta, öğrencilerin, büyük ve küçük temel 
harflerin daha okunaklı ve işlek yazılması için gereken alıştırmalara devam edildikten sonra 
harflerin, birbirine nasıl bağlandıklarını öğrenecekleri yani elyazısına geçileceği belirtilmiştir. 
Dördüncü sınıf öğrencilerinin, başka okullarla mektuplaşma fırsatından faydanılandırılacağı 
belirtilmiştir. Bu sınıfta, kesik uçlarla -madeni ve kamışkalem, sert kuş kanadı tüyü, 
yontulmuş tahta…- yazı denemeleri yaptırılacağı ifade edilmiştir. Beşinci sınıfta, kesik 
uçlarla, resimler ve kağıdın etrafına kenar suları yaptırılacağı, türlü yazı alanlarına yazı 
denemeleri yazdırılacağı ve sanat eserleri -levhalar, tabelalar, ilanlar, afişler- incelettirilerek 
öğrencilerin güzellik duygularının geliştirileceği ifade edilmiştir.  
 
1948 Programı’nda, 1936 Programı’nda tereddüte yol açan kısım, kaldırılmış ve cümle, 
“Çözümleme” yöntemini vurgulayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, 1936 ve 1948 
Programları’nda Cumhuriyet döneminden önce ve sonra, eğitimcilerin, ilk okuma ve yazma 
öğretimine getirdiği katkılar da dikkate alınmıştır: Okuma ve yazmanın birlikte öğretilmesi, 
yazıyı delalet ettiği nesne veya şekille birlikte öğretmek, yazı şeklinin daha iyi kavranmasıyla 
ilgili hareketlerde bulunmak, en önemlisi de büyük fiş, küçük fiş, çözümleme levhaları, 
okuma levhaları gibi araç ve gereçlerden yararlanmak... Bunlar pedagojik açıdan değerlidir. 
1948 Programı’nın öncekilere göre, daha yetkin hazırlandığı söylenebilir (Binbaşıoğlu, 2004, 
s.183). 
1968 Đlkokul Programı ve Yazı Dersi 
1961 yılında başlayan program hazırlık çalışmaları sonucunda oluşturulan 1962 Đlkokul 
Program Taslağı, beş yıl süre ile okullarda denenip geliştirilmek üzere kabul edilmiştir. 1962 
Đlkokul Programı Taslağı, 1968 Đlkokul Programı’na zemin oluşturmuş; altı yedi yıllık bir 
hazırlık ve deneme aşamasından sonra 1968 yılında programa, son hali verilerek bütün 
ilkokullarda uygulanmaya başlanmıştır. Uzun bir deneme sürecinden sonra, 1968-1969 
öğretim yılında uygulamaya konan 1968 programının, kendinden önceki programlardan farklı 
yönü; “Đlköğretim Hedefleri” ve “Đlkokulun Eğitim Öğretim Đlkeleri”ne de yer vermesidir. 
1968 Programı’nın getirdiği en önemli yenilik; önceki programlarda birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarda uygulanan toplu öğretim yönteminin dördüncü ve beşinci sınıflara da 
uygulanmasıdır. Programın esasları şöyle özetlenmektedir: 
“Eğitim öğretim çalışmalarında; öğretmen, okul, program, kitap, ders araçları ve bütün eğitim 
teşkilatı, genç kuşakların daha iyi yetişmelerinde başlıca unsurlardır. Bu unsurlar; ancak,  
çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal istidat ve kabiliyetlerine göre ele alındığı zaman 
yararlı olabilir. O halde, okulda yapılacak iş, çocuğu milli ülkülere uygun nitelikte eğitmek; 
her çocuğa, gücünün yettiği nispette gerekli bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak; 
özellikle inceleme, araştırma, bilimsel düşünme ve öğrenme yollarını kavratmak; 
öğrendiklerini yeni durumlara uygulama gücünü geliştirmek, çevresine uyumunu ve etkili bir 
şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu bakımdan; çocuğa gereksiz bilgiler vermek yerine, kendi 
kendine etkin olması sağlanmalı ve ona gerekli rehberlik yapılmak suretiyle eğitim amaçlarına 
uygun davranışların kazandırılmasına çalışılmalıdır” (MEB, 2010, s.5).   
1968 Đlkokul Programı’nda Yazı Dersi, Türkçe dersinin içine alınmıştır. Programa daha 
öncekilerden farklı olarak, ilk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili açıklamaların yer aldığı bir 
bölüm eklenmiştir. Türkçe Dersi Programı; “Okuma, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Đmla, 
Dilbilgisi, Đnşat ve Yazı” olarak bölümlendirilmiştir. Đlk okuma ve Yazma Öğretimi 
bölümündeki beşinci maddede; “Đlk okuma ve yazmaya başlarken programın çizdiği yazı 
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esaslarına uygun olarak büyük ve küçük harfler birlikte öğretilmelidir.” denilerek bu konuda, 
daha önceki programlara göre bir değişikli ğe gidilmiştir (Uysal, 2008, s.308). 
1968 Đlkokul Programı’nın Yazı Dersi’nin amaçları şu şekildedir: 
Yazı dersinde öğrenciler: 
1. Okunaklı, süratli, işlek ve güzel bir el yazısı kazanırlar. 
2. Yazarken doğru durmaya, temizliğe ve düzenli olmaya alışırlar; 
3. Güzelliklere ve sanat yazılarına karşı ilgi duyarlar; 
4. Kendilerinin ve arkadaşlarının el yazılarındaki bozuklukları görebilir ve bu bozuklukların 
düzeltilmesini sağlayabilir (MEB, 1968, s.143).  
Programın açıklamalar kısmında şu ifade yer almaktadır: 
“ Đlkokul yazı çalışmalarında, kademeli iki amaç, göz önünde tutulacaktır. Birinci amaç; 
harflerin özelliklerini, yazılış biçim ve yönünü, bağlanışı kavratmaktır. Đkinci amaç da sınıf 
seviyesine uygun, süratli, yazı esnekliğini kazandırmak olmalıdır. Böylece başlangıçta ağır 
yazarak yazı tekniğini kavramış olan çocuklara, zamanında ve yerinde yapılacak uyarmalarla, 
daha süratli ve akıcı yazı yazmalarına imkan verilmelidir (MEB, 1968, s.146)”.  Programda, 
ilk okuma yazma kavramı, dikkat çekmektedir. Ders konuları başlığı altında, 14 maddeyle ilk 
okuma yazma hakkında, bilgi verilmiş; sonra SINIF: II altı maddeyle, SINIF: III beş 
maddeyle, SINIF: IV altı maddeyle, SINIF: V yedi maddeyle açıklanmıştır. Programın 
sonunda da yazı örnekleri ve bu örneklerle ilgili açıklamalar başlığıyla, her sınıf seviyesinde 
öğretilecek olan harflere, rakamlara ve işaretlere ait örnekler sunulmuştur.        
1968 sonrası durum, aksaklığın sebeplerinin araştırıldığı dönem olarak öne çıkmaktadır. 
1980’li yıllarda, sekiz yıllık ilköğretim okulu için program çalışmaları yapılmış ancak hayata 
geçirilememiştir. 1982 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle ortak çalışma yaparak 
amaç, davranış, işleyiş, değerlendirme süreçlerini içeren yeni bir model oluşturmuştur. 1983 
Đlköğretim Matematik Programı, çağdaş program anlayışına göre ve sekiz yıllık ilköğretim 
bütünlüğü düşünülerek hazırlanmış ilk programdır. 1990’lı yıllarda, Eğitimi Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi Başkanlığı (EARGED), 1983’te hazırlanan modelde, kısmi geliştirmeler 
yaparak yeni bir Hayat Bilgisi Programı hazırlamış ve 1998 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır (MEB, 2010, s.5).   
1997 Đlköğretim Okulu Türkçe E ğitimi Yazı Dersi Öğretim Programı 
Programın açıklamalar kısmında, şunlar yer almaktadır: 
“Bu program, haftalık ders çizelgesinde, Türkçe dersine ayrılan toplam ders saatinin, bir 
saatinde “Yazı”ya yer verilmesi öngörülerek hazırlanmıştır. Bu derste öğrenciler; düzgün, 
okunaklı, temiz ve seri yazma becerisi kazanırlar. Bu becerilerin ise titiz ve uzun süren bir 
çalışma sonucunda gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Yazı çalışmaları, öğrencilerin 
kişiliklerine, olumlu temeller atılmasını sağlar. Uygulamalarda görüldüğü gibi güzel yazma 
becerisi, öğrencileri dikkatli, özenli, sabırlı olmaya, yaratıcı ve estetik düşünmeye sevk eder 
(MEB, 1997, s.658).  
Program, yazıyı kullanılış amaçlarına göre; günlük el yazısı ve dekoratif sanat yazıları olmak 
üzere ikiye ayırmıştır. Kullanılacak araç ve gereçler başlığı altında; kil, plastilin, fasulye, 
plastik çöpler; yazı defterleri ve kağıtları; kılavuz karton; yazı kağıt ve kartonları; alıştırma 
kitapları; küçük ve büyük fişler; küçük ve büyük harfler tablosu; yazı kalemleri; boya 
kalemleri; dolma kalem;  silgiler; kalemtıraşlar; kalem uçları; kalem sapları; yazı 
mürekkepleri; cetvel; yazı tahtası; tebeşirler; tahta silgileri; düzeltme sembolleri tablosu alt 
başlıklarıyla açıklamalarda bulunulmuştur. Yazı öğretiminde izlenecek sıra başlığı altında, 
birinci sınıf ile ilgili kısımda “Bu sınıfta yazı öğretimi ilk okuma ve yazma ile beraber 
yürütülür; önce okumayı öğretip sonra yazı üzerinde durma düşüncesine yer verilmez.” 
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ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, harfler ve kelimeler arasında bırakılacak boşluğun ne olacağı, 
netlik kazanmıştır. Kelimeler arasında; büyük temel harflerde, iki kelime arasına “E” harfi; 
küçük temel harflerde, iki kelime arasına “e” harfi girebilecek kadar boşluk bırakılması 
gerektiği belirtilmiştir (MEB, 1997, s.658- 663).  
Programda, ikinci sınıf bölümünde; bitişik yazı öğretimine geçileceği belirtilmiştir. 70 derece 
sağa eğimli yazılacağı vurgulanmıştır. Bitişik yazı öğretiminin, ilk okuma yazma öğretimi 
olmadığı, okuma ve yazmayı kavramış olan öğrencilere, bitişik yazı becerisini kazandırma 
işlemi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bitişik yazıda “F, N, P,V” harflerinin yazılış özelliği 
bakımından, kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmadığı, harf yazıldıktan sonra, 
zorunlu olarak kalemin kaldırıldığı, kelimenin yazılışına harfin alt sınırından itibaren devam 
edileceği belirtilmiştir. Bitişik eğik yazının büyük harfleri ile kelime yazılamayacağı 
belirtilmiştir. Büyük harflerle kelime yazmak gerekirse, büyük temel harflerin kullanılması 
gerektiği açıklanmıştır. Dördüncü sınıf başlığı altında; öğrencilere, okunaklı bir şekilde imza 
atma becerisi kazandırılacağı belirtilmiştir. Beşinci sınıf başlığı altında; yazı çalışmalarında, 
temizlik, düzen, güzel yazmanın yanı sıra, yazının hızına da önem verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bitişik eğik yazıda hız derecesinin hece ölçüsüyle hesaplandığı, öğrencilere 
seviyelerine uygun bir düz yazı ara vermeden yazdırılırken en az olmak üzere ikinci sınıf 
öğrencileri için dakikada on hece, üçüncü sınıf öğrencileri için dakikada on üç hece, dördüncü 
sınıf öğrencileri için dakikada on beş hece, beşinci sınıf öğrencileri için dakikada on yedi 
hece, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri için dakikada yirmi hece olarak 
belirlenmiştir (MEB, 1997, s.664-665).  Önceki programların tamamı, amaçlar kısmıyla 
başlarken ilk kez 1997 Programı amaçlar yerine açıklamalar, bölümüyle başlamıştır. On tane 
genel amaç belirtilmiştir. 
Đlköğretim Türkçe (Yazı) 1-8 dersi programı amaç ve davranış sayıları başlığıyla her sınıf 
düzeyine göre özel amaçlar, konuların dağılımı, amaçlar ve her amaca uygun davranışlar yer 
almaktadır. Genel amaçlar şu şekilde ifade edilmiştir: 
1. Kuralına uygun biçimde oturarak temiz ve düzgün biçimde yazı yazma alışkanlığı 
kazanabilme. 
2. Yazı araç ve gereçlerini tanıyabilme. 
3. Yazı araç ve gereçlerini temiz ve ekonomik kullanabilme. 
4. Kuralına uygun olarak okunaklı, işlek, güzel ve hızlı bitişik eğik yazı yazabilme. 
5. Kuralına uygun imza atabilme. 
6. Đmla ve noktalama işaretlerini kuralına uygun olarak yazma becerisi. 
7. Rakamları ve matematik işaretlerini kuralına uygun olarak yazabilme. 
8. Dekoratif yazı yazabilme. 
9. Yazı sanatına ve eserlerine karşı duyarlı olabilme. 
10. Eleştiriye açık olabilme (MEB, 1997, s.666-667).    
2004 Đlköğretim Türkçe Ö ğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) 
Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda temele, yapılandırmacı yaklaşımın alındığı; çoklu 
zekâ ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanıldığı, açık 
olarak belirtilmiştir. Bu yaklaşımlarla, eğitim sürecinde, öğretmen merkezli anlayışla 
öğrencinin davranışını değiştirmek yerine, öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmeye ve 
bilgiyi yapılandırmaya ağırlık vermek gerektiği ifade edilmiştir (Yeni Öğretim Programlarını 
Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, s.9). 
Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği günümüzde; ülkelerin, gelişebilmeleri ve 
ilerleyebilmeleri, bilgi ile teknoloji üretimine ve nitelikli insan gücüne bağlıdır. Nitelikli insan 
yetiştirilmesi de ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Eğitimde kaliteyi yakalamak için, 
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hızla gelişen bilim ve teknolojiden yararlanmak, eğitimin her alanına bu değişikleri yansıtmak 
ve eğitimde yeni yaklaşımlara ve yöntemlere yer vermek gerekmektedir. Bu nedenle, 
ülkemizde, son yıllarda Đlköğretim Programları’na yönelik değişikliklere önem verilmektedir. 
Dil öğretimi alanında da yeni yöntemler kullanılmaya başlanmış ve iyi bir dil öğretimi için 
emek harcanmaktadır (Yiğit, 2009, s.1). 
2005 yılında uygulamaya giren Türkçe (1–5) Đlköğretim Programı’nda okuma yazma öğretim 
yöntemi olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi kullanılacağı belirtilmiştir. 2005–2006 eğitim 
öğretim yılında uygulamaya koyulan bu programın bazı özelliklerini şu şekilde sıralanabilir; 
*  Bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşım ve modelleri temel 
alınmıştır. Bunlar; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli öğrenme, 
bireysel farklılıklara duyarlı eğitim olarak sıralanabilir. 
*  Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, 
problem çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, karar verme, metinler 
arası okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. 
*  Öğrenme alanları, günümüz dil eğitim anlayışının ve dil becerilerinin gereği olarak; 
dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele 
alınmıştır. Programda; görsel okuma ve görsel sunu, ayrı bir öğrenme alanı olarak ele 
alınmıştır. 
*  Anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla; sıralama, sınıflama, eleştirme, tahmin etme, 
ilişki kurma, özetleme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi etkinlikler verilmiş; ayrıca 
metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya özen gösterilmiştir. 
*  Đlk okuma yazma öğretimi; dinleme ve konuşma alanlarından kopuk, sadece okuma ve 
yazma becerilerini geliştirme süreci olarak düşünülmediğinden, programda diğer alanlardan 
ayrı olarak ele alınmamıştır. Bu nedenle bütün öğrenme alanlarıyla iç içe, özellikle dinleme ve 
konuşma alanlarıyla da bütünleştirilerek verilmiştir. 
*  Đlk okuma yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” benimsenmiştir. Yazı 
öğretiminde ise birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı 
çalışmalarının, bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması gerekli görülmüştür. 
Bütün derslerin temelini oluşturan Türkçe dersinin amaçları Milli Eğitim Bakanlığının 2005 
programında; 
1. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini 
geliştirmek,  
2. Türkçe’yi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, 
3. Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, 
eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini 
geliştirmek, 
4. Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,  
5. Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği 
yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek, 
6. Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek, 
7. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek, 
8. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini 
geliştirmek, 
9. Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek, 
10. Kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamak, 
11. Millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem 
vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek, 
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12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, 
13. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak, şeklinde verilmiştir 
(MEB, 2005, s.16) 
Đlk okuma yazma öğretiminin amacını ise; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin 
kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki 
kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini 
içermek, şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca okuma yazma sürecinde Türkçe’yi doğru, etkili ve 
güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu 
sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi de beklenmektedir. Buradan hareketle, ilköğretim 
birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma yazma öğretimini gerçekleştirerek; düşünen, anlayan, 
sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmek 
amaçlanmıştır (MEB, 2005, s.244). 
Ülkemizde, okuma yazma öğretiminde, 1968 yılından bu yana Çözümleme Yöntemi 
kullanılmaktaydı. 2563 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan kararla Türkçe Dersi Öğretim 
Programı değişmiştir. Buna göre uygulanmakta olan Çözümleme Yöntemi yerini Ses Temelli 
Cümle Yöntemi ile okuma yazma öğretimine bırakılmıştır. Çağın gereklerine ve öğrencinin 
gelişim düzeyine uygun becerilerin geliştirilmesi; bazı eğitim yaklaşım ve modellerini göz 
önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Bunlar: Çoklu Zekâ, Yapılandırmacı Yaklaşım, 
Beyin Temelli Öğrenme, Öğrenci Merkezli Öğrenme, Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretim 
gibi yaklaşım ve modeller olmaktadır. Bu yaklaşım ve modeller çerçevesinde geliştirilen yeni 
Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem 
olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin kullanılmasına karar verilmiştir (MEB, 2005, s.244). 
Öğretmen, eğitim programlarının uygulanmasından sorumludur. Uygulamadan doğan 
sorunları yaşayan ve bunun sonucunda da rahatsızlıkları, eksiklikleri en iyi gören 
durumundadır. Bu nedenle, ilk okuma yazma öğretimi programının uygulanması sırasında 
karşılaşılan sorunları, öğretmen görüşlerine göre saptayıp değerlendirmek ve bu doğrultuda 
programın iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek, eğitim sorunlarını kaynağında 
çözmenin bir yoludur (Çelenk, 2002, s.42)  
Önceki programda, temele herhangi bir öğrenme ya da öğretme yaklaşımın alındığı 
belirtilmemiştir. Yeni programda ise temele alınan yaklaşımlar açık olarak ifade edilmiştir. 
Yeni programın “Giriş” bölümünün ikinci paragrafında (MEB 2004, s.13), özellikle eğitim 
yaklaşımlarında köklü değişimler yapmanın zorunlu olduğu; geleneksel eğitim 
yaklaşımlarının yetersiz kaldığı; çoklu zeka ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımlarının ön plana 
çıktığı; bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde, öğretmen merkezli anlayışla öğrencinin davranışını 
değiştirmek yerine, öğrenci merkezli anlayışla öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmeye ve 
bilgiyi yapılandırmaya ağırlık vermek gerektiği ifade edilmiştir. Önceki programdan farklı 
olarak, yeni programda çoklu zeka yaklaşımının da benimsendiği belirtilmiştir (Yeni Öğretim 
Programlarını Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, s.50-53).  
Đlgili Araş tırmalar 
Coşkun (2011)’un yaptığı sınıf gözlemlerine göre öğretmen ve öğrenciler, sınıf tahtasında 
birinci kademede çoğunlukla bitişik eğik yazı, ikinci kademede ise dik temel yazı 
kullanmaktadır. Öğrencilere ait materyallerde kullanılan yazı türü; birinci kademede bitişik 
eğik yazı, ikinci kademede dik temel yazıdır. Duran (2011), çalışmasında öğretmenlerin 
“b,d,f,k,r,s,ş,v,z,B,D,L,T,Z” harflerinin yazım şekillerinin değişmesi gerektiğini belirttiklerini 
ifade etmiştir.  
Arslan ve Ilgın (2010)’a göre öğretmen ve öğrenciler, genel olarak yazı yazmayı bir 
zorunluluk olarak görmektedir. Öğretmenler, birinci sınıfta dik temel yazı ile başlanması 
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gerektiğini savunmaktadır. Aytan, Güney ve Gün (2010),  yazı dersiyle ilgili olarak öğrenci 
yazıların okunaksızlığının önemli bir sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Bulut ve Aköz (2010), 
araştırmasında sınıf öğretmeni adaylarının sadece %35.8’inin yazılarının harfleri doğru yazma 
açısından yeterli olduğunu saptamıştır. Özgün (2010), öğretmenlerin; bitişik eğik yazı öğretimi 
sırasında, önemli zorluklar yaşandığını, anlama etkinliklerinin görsel ve yazılı materyallerin 
yetersiz kaldığını ifade etmiştir. Turan (2010), öğrencilerin bitişik eğik yazıyı daha hızlı 
yazdıkları, , en çok “f” ,“s”, “r”, “ş”, “k”, “b”, “h” ve “z” harflerini yazarken zorlandıklarını 
belirtmiştir. Öğrencilerin, en çok “b-d”, “r-n” ,“n-m” ve “c-ç” harflerinin yazımında karışıklık 
yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre, bitişik eğik 
yazıya daha olumlu baktıkları sonucuna da ulaşılmıştır. Zorbaz (2010), kızların yazmaktan 
daha fazla zevk aldığını; erkeklerin yazma kaygısının kızlara göre daha yüksek olduğunu 
belirtmiştir. Sınıf düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin yazma kaygısı artmaktadır. Yazılı anlatım 
ve Türkçe dersi başarısı yükseldikçe, yazma kaygısının düştüğü belirlenmiştir. Evine düzenli 
gazete ve dergi giren öğrencilerin yazma kaygısı, düşüktür. Günlük tutan öğrencilerin de 
yazma kaygılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Duran (2009), ilköğretim okullarındaki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri üzerinde yapılan 
gözlem ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak ilk okuma yazma sürecinde, bitişik eğik yazı 
öğretim çalışmalarının, çeşitli değişkenler (oturma, kâğıt tutma, kalem tutma, yazı yönü, 
bağlantı, hız, imla kurallarına uygunluk ve okunaklılık) açısından değerlendirmiştir. Deney 
grubundaki öğrencilerin tamamına yakınının, bitişik eğik yazı öğretimi için uygun 
oturdukları, kalemi nasıl tutacakları ve kâğıdı hangi eğimle tutacaklarını, sayfayı nasıl 
çevireceklerini bildikleri, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru yazmaları gerektiğini 
bilerek yazıya başladıkları, harfler arası bağlantı kurmakta zorluk çekmedikleri gözlenmiştir. 
Deney gurubundaki öğrenciler, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha hızlı yazı yazdıkları, 
imla kurallarını uygulama konusunda, daha başarılı oldukları ve yazılarının okunaklı olduğu 
görülmüştür. Bu becerileri geliştirme konusunda kontrol grubu öğrencilerinin sorunlar 
yaşandığı gözlenmiştir. 
Uğurlu (2009), çalışmasında öğretmenlerin başlangıçta bitişik el yazısı ile ilk okuma yazma 
sürecine karşı çıkmış olsalar da özellikle ikinci grup seslerin bitimiyle birlikte, ilk okuma 
yazma öğretiminin eğlenceli bir şekilde yürütüldüğünü ifade ettiklerini belirtmiştir. Yıldız, 
Yıldırım ve Ateş (2009)’in araştırmasında bitişik eğik yazı kullanan öğretmenlerin yarıya 
yakınının yazılarındaki eğimin yetersiz olduğu, yazıların genelinde boşluk, ebat, biçim ve 
satır takibi bakımından, orta düzeyde yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca kara tahtaya yazılan 
yazıların, okunaklılık bakımından; beyaz tahtaya yazılanlardan daha yeterli olduğu 
anlaşılmıştır. Bay (2008), araştırmasında gözlenen ikinci sınıf öğrencilerinin; Ses Temelli 
Cümle Yöntemi ile ilk okuma yazma öğrenenlerin %75’inin, Cümle Yöntemiyle ilk okuma 
yazma öğrenen öğrencilerin ise %17’sinin, bitişik eğik yazıyı tercih ettiklerini belirlemiştir. 
Çatak (2008), araştırmasında, öğretmenler bitişik eğik yazının aksine, dik temel harflerin 
yazımının daha kolay olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir.  
Dedeli (2008)’in araştırmasındaki amacı, sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin, 
Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Ses Temelli Cümle Yöntemi’yle ilk okuma yazma öğretimi 
konusunda yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerinin saptanmasıdır.  Araştırmada, sınıf 
öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin görüşleri; cinsiyete, öğrenim görmekte oldukları eğitim 
fakültesine, devam ettikleri öğretim şekline, yetiştikleri yerleşim birimi türüne, mezun 
oldukları orta öğretim kurumu türüne ve fakülteye girişteki tercih sıralarına göre 
karşılaştırılmıştır. Edinilen araştırma bulgularına göre; sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencileri, 
Ses Temelli Cümle Yöntemi’yle okuma yazma öğretimi konusunda oldukça yeterli 
olduklarına dair görüş bildirmişlerdir. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre ve gündüz 
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öğrenimine devam eden öğrencilerin, ikinci öğretimde öğrenime devam eden öğrencilere 
göre, kendilerine daha çok güvendikleri; mezun olunan orta öğretim kurumu türü, yetiştiği 
yerleşim birimi, fakülteye girişteki tercih sırası ve devam edilen eğitim fakültesine göre 
görüşlerin farklılık göstermediği gözlenmiştir.  
Durukan ve Alver (2008), bitişik eğik yazı öğretiminde önemli sorunların görülmediği, ilk 
okuma yazma öğretimiyle araç gereçlerin temini konusunda önemli sorunlar yaşanmasa da 
teknolojik araç gereçlerin ve özellikle kılavuz kitapların iyileştirilmesi gerektiği sonucuna 
varmışlardır. Öğreten (2008), öğretmenlerin 68,4’ünün, Ses Temelli Cümle Yöntemi dışında, 
farklı bir yöntem ile okuma yazma öğrettiğini açıklamıştır. Sadece Ses Temelli Cümle 
Yöntemi ile okuma yazma öğretenlerin yüzdesi 31,6 olmuştur. Örneklemi oluşturan 
öğretmenlerin % 81’i, kendisini Bitişik Eğik Yazı konusunda yeterli olarak algılamaktadır. % 
19’luk öğretmen grubu ise kendisini, bu konuda yetersiz algılamıştır.  
Tok, Tok ve Mazı (2008)’ya göre öğretmenler dik temel harflerle yazılan yazıya göre bitişik 
eğik yazının daha zevkli ve akıcı yazıldığını ifade etmişlerdir. Tokta (2008), araştırmasında, 
zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin bitişik eğik yazı ile yazmada 
zorlandıklarını, bağlantılarını yapamadıklarını ve bu nedenle motivasyonlarının düştüğünü; 
kendilerine olan güvenlerini kaybettiklerini, yazarlarken satır sonlarında heceleri uygun 
yerlerden bölemediklerini, noktalama işaretlerine dikkat etmediklerini ve kelimeler arasına 
uygun boşlukları bırakamadıklarını ifade etmişlerdir.  
Uysal (2008), araştırmasında, Đlköğretim Yazı Dersi Programı’nın tarihsel değişim süreci 
içerisinde, bitişik yazı eğitimini incelemiştir. Bu amaçla, Türkiye’de 1928 yılında yapılan 
Harf Đnkılabı’ndan bugüne kadar uygulamaya konulan Yazı Dersi Programları taranmıştır. 
Yazı Dersi Programları; amaç, yöntem, süre, sınıf, harf örnekleri, programların niteliği ve 
devamlılığı açılarından analiz edilmiştir. Programların analizinden elde edilen bulgularla, 
bitişik yazı eğitiminin süreç içindeki başarısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu eğitime 
etki edebilecek program dışı etkenler hakkında da çalışmanın sonuç bölümünde yorumlamalar 
yapılmıştır. Yıldırım (2008), araştırmasında, birleştirilmi ş sınıflı ilköğretim okullarında, 
öğrencilerin harf eksikliği yaparak yazma, sesleri karıştırma, problemleri olduğunu 
belirtmişlerdir. STCY ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında b-d, r-n (yazma sırasında) 
birbirine karıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bitişik eğik yazı ile yazmayı 
öğrenmede güçlük yaşadıkları; fakat daha düzgün yazı yazma becerisi kazandıkları 
belirtilmiştir.   
Bektaş (2007) öğrencilerin, bitişik eğik yazıya uygun çizgi alıştırmalarında zorlandığını ifade 
etmiştir. Araştırmaya göre öğrencilerin yazmada zorlandıkları küçük harfler b, f, k, r, s, ve ş; 
büyük harfler ise D, H, L, S ve Ş harfleridir. Beyazıt (2007), öğretmenlerin; okuma, 
okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında Çözümleme 
Yöntemini tercih ettiklerini bulgulamıştır. Biber (2007), araştırmasında, öğretmenlerin yeterli 
hizmet içi eğitim almadıklarını, el yazısı öğretiminde eksiklikleri olduğunu, okul öncesi 
eğitim programının bu yöntemi destekleyici nitelikte olmadığını belirtmiştir.  
Karadağ ve Gültekin (2007)’in araştırmasında, öğretmenlerin, Çözümleme Yöntemi’nin, 
Bireşim Yöntemi’ne göre; ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuduklarını anlama, okuma 
yazma öğrenme hızı, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına daha uygun olduğu 
görüsünde oldukları ortaya çıkmıştır. Oçak (2007), araştırmasında, ilköğretim birinci sınıf 
öğrencilerinin, dil gelişim düzeyleri ile ilk okuma yazma başarısı arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Anne-babanın eğitim düzeyi yükseldikçe, çocukların dil gelişim düzeylerinin de 
arttığı görülmüştür. Özellikle, babası ya da annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin, dil 
gelişim düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel 
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durumunun, çocukların dil gelişim düzeyleri arasında farklılaşmaya neden olduğu 
görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumuna giden öğrencilerin, okuma yazmada daha başarılı 
olduğu görülmüştür. Dil gelişim düzeyi yüksek olan öğrencilerin, aynı zamanda okuma 
yazmada da başarılı olduğu görülmüştür. 
Yurduseven (2007),  araştırmasında bitişik eğik yazı ile yazma konusunda öğrencilerin zorluk 
yaşadığını saptamıştır. Acat ve Özsoy (2006), Ses Temelli Cümle Yöntemiyle okuma yazma 
öğretiminde karşılaşılan güçlükleri incelemiştir. Hazırlık, sesi hissetme ve tanıma, harfi 
okuma ve yazma, hece oluşturma, kelime oluşturma, cümle ve metin oluşturma ile 
okuryazarlığa ulaşma aşamasındaki güçlükleri ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, 
hazırlık aşamasına okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin yanlış öğrenmelerinin olumsuzluklara 
yol açtığı, sesi hissetme ve tanıma aşaması ile harfi okuma ve yazma aşamasında bazı 
harflerin birbirine karıştırıldığı, hece okurken sesleri birleştirmede ve kapalı heceden sonra 
açık hece elde etmede sorun yaşandığı, yanlış heceleme yaptıkları ve heceleyerek okudukları, 
okuduklarını anlamadıkları görülmüştür. Engin (2006), bitişik eğik yazı çalışmalarında önemli 
bir sorun yaşanmamakla birlikte yaşanan sorunların da nedeninin öğretmenlerin bitişik eğik 
yazıyı etkin kullanamadıklarından kaynaklandığını; D harfinin yazımında zorluk yaşandığını; 
ders materyallerinin yetersiz bulunduğunu; velilerin yeterli bilgiye sahip olmadığı için sorun 
yaşandığını ve programda ilk okuma yazma süreci ile ilgili takvim verilmemesinden dolayı 
karışıklık yaşandığını belirtmiştir.  
Gün (2006), araştırmasında, Bitişik Eğik Yazıya ilişkin görüşlerin, genelde olumlu olduğu 
saptamıştır. Öğretmenler yeni ilk okuma yazma öğretiminde yaşanan problemlerin giderilmesi 
ve yeni ilk okuma yazma müfredatı için yetiştirilmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Özel 
okulda çalışan öğretmenlerin, yeni müfredata yönelik daha olumlu görüşleri olduğu 
saptanmıştır. Kazu ve Ersözlü (2006) araştırmalarında, Bitişik Eğik Yazıya ilişkin öğretmen 
görüşlerini saptamayı amaçlamışlardır. Öğretmenler; bazı konularda olumlu düşünürken, bazı 
konularda kararsız kalmışlardır. Büyük çoğunluk, bitişik eğik yazının öğrencilere zihinsel, 
fiziksel, estetik açılardan faydalı olduğu ve ileriye yönelik kişilik kazanımını sağlayacağını, 
değişik stillerdeki harfleri okumayla birlikte bir çeşitlilik getireceği kanaatindedirler. Ancak 
veli desteği, kaynaklar ve rehberlik çalışmaları ile ilgili olumsuzluklar saptanmıştır. Bunların 
dışında öğretmenlerin zihinsel gelişime uygunluk, öğretim kolaylığı, okumaya yeterli zamanın 
kalmaması, kılavuz kitapların ulaşması, yazının okumayı olumlu etkilediği, harflerin düzgün 
yazımı, hızlı okuma yazmayı sağladığı, öğrencilerin yazı yazarken eğlenmeleri gibi konularda 
kararsız kaldıkları görülmüştür.  
Özsoy (2006), Ses Temelli Cümle Yöntemi ile okuma yazma öğretiminde karşılaşılan 
güçlükleri ortaya koymak ve güçlüklerin giderilmesine yönelik öneriler sunmak amacıyla 
yaptığı araştırmasında, bitişik ve eğik yazma çalışmalarında önemli sorunların olmadığını 
saptamıştır. Đlköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin bireşim yapma, heceleyerek 
okuma, okuduklarını anlamama, noktalama işaretlerini yerinde kullanamama sorunları ile 
karşılaştıklarına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Sınıfta öğrenilen hece, kelime ve cümlelerin 
tanınmasında zorluk çekilmediği ancak öğrencilerin yeni hece, kelime ve cümlelerle 
karşılaştıklarında bunları tanıma ve okumada zorlandıkları sonucuna varmıştır. 
Uguz (2006)’un çalışmasına göre birinci sınıf öğretmenleri el yazısı ile öğretimin çok zaman 
aldığı, dolayısıyla okuma çalışmasının zamanının çalındığı hususunda görüş belirtmişlerdir. 
Öğrencilerine ilk hece ve kelime çalışmalarını el yazısı ile verdiklerinde, düz yazıyı 
okuyamadıklarını, bunun içinde sınıfta düz yazı ve el yazısıyla olmak üzere iki türlü yazı 
kullandıklarını dile getirmişlerdir. Bazı öğrencilerin yazılarını okumakta zorlandıklarını, 
yazıları güzel olan öğrencilerin zamanla hızlı yazarak yazılarını bozduklarını belirtmişlerdir. 
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Büyük ve küçük fişler gibi araç gereçlere gereksinim duyduklarını vurgulamışlardır. Başaran 
ve Karatay (2005), araştırmalarında, ilköğretim birinci kademede eğik el yazısı eğitimi 
vermenin ve günlük hayatta eğik el yazısı kullanmanın yararlarını ortaya koymuşlardır. 
Araştırma sonuçlarına göre; eğik el yazısı öğretiminin dik temel harflerin öğretimine bazı 
üstünlüklerinin olduğu görülmüştür. Eğik el yazısı öğrenen ve kullanan öğrencilerin yazma 
hataları azalırken yazma hızları da artmaktadır; öğrenciler yazılacak kelimeyi bir bütün olarak 
zihinlerinde tasarlamak zorunda olduklarından “kelime tanıma” ve “kelime hatırlama” 
becerileri gelişmekte; harfleri tanıma becerileri de artmaktadır; eğik el yazısı, dik temel 
harflerin öğrenilmesini kolaylaştırmakta fakat dik temel harfler eğik el yazısına aynı yararı 
sağlamamaktadır. 
Yurt Dı şında Yapılan Araştırmalar  
Lam, Au, Leung, Cecilia ve Li-Tsang (2011), disleksili çocukların aynı yaştaki akranlarına 
göre, anlamlı derecede yavaş yazdıkları ifade edilmiştir. Hui Zhi (2010), üstün zekalı Çinli 
öğrencilerle çalışmıştır. Araştırmacı, bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Çin eğitim 
sisteminde, öncelikle öğretmen öğrencilere nasıl yazı yazacağını göstermekte, öğrencilerin 
yanlışlarını kontrol etmektedir. Öğrenciler hatalarını uzun yıllar boyu tekrarladıktan sonra 
ancak doğru yazabilmektedir. Araştırmacı, elektronik bir kalemle öğrencilerin Çin alfabesinin 
karakterlerini yazmayı öğrenmelerini hedeflemiştir. Hatalı yazıldığında, bilgisayar tarafından 
düzeltme yapılabilmektedir. Bu program sayesinde çocuklar, otomatik hata düzelticisiyle el 
yazısı becerilerini geliştirmekte ve el yazısı problemlerini kendileri bulabilmektedir.   
Vinter ve Chartrel (2010), çalışmasında, çocukların el yazısı davranışlarında farklı öğrenme 
stillerinin etkisini araştırmışlardır. Görsel eğitimin; yazı kalitesi seviyesinde etkili olduğu, 
kinestetik eğitimin de yazma hızında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görsel eğitimin, 
öğrencilerde yazı materyalinin biçimlendirilmesinde katkı sağladığı, kinestetik eğitimin de el 
yazısı yazmayı geliştirmeye katkı sağladığı kabul edilmiştir.  
Van Hoorn, Maathuıs, Peters ve Hadders-Algra okul çağı çocuklarında el yazısı becerisi, 
görsel motor integrasyon ve nörolojik durumu incelemişlerdir. Üç değişken arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Düşük el yazısı hızı ile nörolojik bozukluk arasında yüksek oranla anlamlı 
fark bulunmuştur. Görsel motor integrasyon ile nörolojik bozukluk arasında yüksek oranda 
anlamlı fark bulunmuştur. Medwell, Strand ve Wray (2009), çocuklarda el yazısı ile 
kompozisyon yazma arasındaki bağlantıyı araştırmışlardır. Araştırmacılara göre, her ne kadar 
el yazısının bir kendini tanıtma, sunu meselesi olduğu sıklıkla dile getirilmiş olsa da, 
çocukların kompozisyon becerilerindeki el yazısı rolü, uluslararası araştırmaların önemli bir 
bölümünde ihmal edilmiştir. El yazısındaki otomatiklik, kompozisyonda önemli bir anahtar 
olarak görülse de; bu mesele, nispeten Đngiltere’de test edilmemiştir. Ayrıca el yazısının, 
kompozisyon yazma ile ilişkisiz olduğu varsayımı bulunmaktadır. Bu araştırmada, el yazısı 
hızı ve yazı motor integrasyonu, yüz doksan sekiz tane öğrencinin kompozisyonları ile 
ilişkilendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çocukların kompozisyonlarındaki el yazısında, 
en önemli faktör, yazmalarına etkisi bulunan düşük seviyedeki yazma hızı otomatikliğidir.        
Kaiser, Albaret ve Doudin (2009), el yazısı kalitesi ve görsel motor entegrasyon ile el göz 
koordinasyonu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırmada, yetmiş beş tane 
sekiz yaşındaki ilköğretim ikinci sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. Çalışmai Fransa’da 
yapılmıştır. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından  “Movement Assessment Battery for 
Children” ölçeğinin Fransızca versiyonu uygulanmıştır. Görsel motor integrasyonunu ve el 
göz koordinasyonunu ölçmek için öğrencilerden metni kopyalamaları, bakarak yazmaları 
istenmiştir. Görsel motor integrasyonun, el yazısı üzerindeki etkisi oldukça fazla olarak 
bulunmuştur. El göz koordinasyonunun, el yazısı üzerindeki etkisi düşük bulunmuştur. Görsel 
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motor integrasyon ile el göz koordinasyonu arasındaki ilişkinin, el yazısı kalitesine etkisinin 
tahmin edildiği gibi anlamlı olduğu ifade edilmiştir. Đlköğretim ikinci sınıfa giden sekiz yaş 
ortalamasındaki öğrencilerle çalışılmıştır. Öneri olarak, öğrencilerin el yazısı yanlışlarını 
düzeltmeleri için uzman yardımı almaları gerektiği vurgulanmıştır.  
Shimel, Cander ve Neville-Smith (2009), üçüncü sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Bitişik eğik 
yazı programının, harf işlekliğini geliştirme ve herhangi bir el yazısı problemi olduğu tespit 
edilmemiş olan öğrenciler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dört ay boyunca, elli tane üçüncü 
sınıf öğrencisine eğitim verilmiştir. Öğrenciler, altı hafta boyunca, günlük on-on beş dakikalık 
el yazısı eğitimi veren programlar izlemişlerdir. Bu programlar: Handwriting without Tears, 
Loops, Other Groups’tur. Kontrol grubu öğrencileri, herhangi bir TV eğitim programı 
izlememişlerdir. Deney grubundaki öğrencilere, öntest ve sontest uygulanmıştır. TV 
programlarının etkisi üzerine yapılan analizler, anlamlı sonuç vermemiştir. Araştırmacılar, 
öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili daha uzun süren bir eğitime tabi tutulması şeklinde 
öneri getirmişlerdir.  
O’Mahony, Dempsey ve Kılleen (2008), Đrlandalı sekiz ile on sekiz yaş arasındaki 
öğrencilerle çalışmıştır. El yazısı hızı testiyle, Đrlanda eğitim sisteminde öğrenim gören 
öğrencilerin yazı yazarken kullandıkları ele ve sosyo-ekonomik düzeye göre yazma hızlarını 
incelemiştir. Test, üç dakikalık ve dokuz dakikalık olmak üzere iki farklı aşamada 
yapılmaktadır. Literatüre göre, kısa zamanlı el yazısı hızını ölçen testler nedeniyle öğrenciler 
düşük puan almaktadırlar. Ayrıca alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların yazma hızı, 
düşük çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; yazı yazarken sağ ya da sol elini kullanan 
öğrenciler arasında, yazma hızı açısından herhangi bir fark bulunamamıştır.  
Medwell ve Wray (2007), öğretmenlere ait olan bir önyargıdan bahsetmektedirler. 
Araştırmacılar, öğretmenlerin kompozisyon çalışmalarında, el yazısı becerilerinde, erkeklerin 
kızlara oranla daha düşük başarı sergilediğini, ne kadar çaba harcarlarsa da kızlar kadar iyi 
kompozisyon ve yazı yazamayacaklarını belirtmişlerdir. Oysa son yıllarda, bu hususta birkaç 
tane sürpriz nitelikte araştırmanın ortaya çıktığını ve bu önyargının artık aşılması gerektiğini 
belirtmektedirler. Bu çalışmaların bulgularıyla beraber incelendiği araştırmada, yazıda 
otomatikliğin gelişmesi için küçük yaşlarda çocukların yazı pratiği yapmalarının öneminden 
de bahsedilmiştir. Ayrıca, erkeklerin yazının geliştirilmesi ve kızlar kadar güzel yazabilmeleri 
için önemli çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesi de araştırmada yer almaktadır. 
Weintraub, Drory-Asayag, Dekel, Jokobovits ve Parush  (2007) yedinci ve dokuzuncu sınıf 
öğrencisi olan ortalama on üç yaşındaki yüz otuz beş Đsrailli öğrenciyle çalışmışlardır. 
Araştırma bulgularına göre, el yazısında hız ve işlerliğin yaşa göre değişmediği, kızların el 
yazısı performansının erkeklerden daha iyi olduğu, defter düzeninin işleklik açısından anlamlı 
derece farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Đngiltere’deki gibi eğitim terapistlerinden el yazısı 
becerisini geliştirme adına yararlanabilineceğini belirtmiştir. Orta öğrenimde yaşın, el yazısı 
becerisinde önemli bir faktör olmadığını ifade etmiştir. 
Aram (2006), üç farklı programın kelime ve alfabetik beceriler üzerindeki etkisini 
incelemiştir. Bu programlar; alfabetik beceri programı, öykü kitabı okuma programı, karma 
programdır. Araştırmacının hipotezi, öykü kitabı okuma programının başlangıç alfabetik 
becerilerini ve ön kelime becerilerini geliştireceği doğrultusundadır. Programlar sayesinde, iki 
yaş grubundaki öğrenciler arasında etkileşim de sağlanabilmektedir. Üç-dört yaş grubu 
öğrencilerle, dört-beş yaş grubu öğrenciler iletişime girerek; alfabetik beceriler açısından, 
büyük yaştakiler küçük yaştakilere örnek olabilecektir. Yirmi tane alt sosyo-ekonomik 
kültürel düzeyden okul öncesi öğrencisi, programlara tabi tutulmuştur. Đsmini yazma, harf 
bilgisi ve fonolojik farkındalık açısından, üç programa da tabi tutulan öğrencilerle kontrol 
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grubundaki herhangi bir programa tabi tutulmayan öğrenciler arasında anlamlı derecede fark 
bulunmuştur. Alfabetik beceriler programına tabi tutulan öğrenciler, diğer gruplardakilere 
göre; kelime yazma, harf bilgisi ve ilk okuma yazma becerisinde harf düzeltme daha iyi 
performans göstermiştir. Karma programdaki öğrencilerin, ilk okuma yazma becerisinde harf 
düzeltme ve kitap kelimeleri açısından, kitap okuma programındakilere göre daha iyi 
performans göstermişlerdir. Yaş değişkenine göre, kelime anlamlandırma açısından herhangi 
bir fark bulunamamıştır.   
Asher (2006), uzman eğitim terapistleriyle ve öğretmenlerle çalışmıştır. Araştırmada, sınıf 
öğretmenlerinin el yazısı öğrettikleri ama çocuklarda el yazısı ile problemler ortaya çıktığında 
çocukların uzman eğitim terapistlerine iyileştirme adına terapiye yollandıkları belirtilmiştir. 
Araştırmada, bir okulda eğitim terapistlerinin çalışma durumları, öğretmenler ve öğrenciler 
analiz edilmiştir. Okul öncesi sınıfından altıncı sınıfa kadar, öğretmenlere, bitişik eğik yazı 
eğitimi ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bitişik eğik yazı eğitim 
metotlarının, uygulamalarının, kullandırılan yazı materyallerinin farklılık gösterdiği ifade 
edilmiştir. Her öğrencinin, bitişik eğik yazıyı bir yazılı anlatım aracı olarak görmediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Đlköğretimde öğrencilerin, yazma için motor becerileri geliştirme adına 
yapılandırmaya ihtiyaç duydukları ifade edilmiştir. Okuldaki uzman terapistlerin motor 
öğrenme teorileri yardımıyla, öğrencilerin uygulama sırasında yapacakları davranışları 
pekiştirdikleri, idrak etmelerine yardımcı oldukları belirtilmiştir. Ayrıca el yazısı zorluklarına, 
hitaben el yazısı becerisi düşük olan öğrencilerin bu durumla ilgili farkındalık yaratmaya 
ihtiyaçları oldukları belirtilmiştir. 
Volman, van Schendel ve Jongmans (2006), algısal motor bozukluğun ve bilişsel yetersizlik 
problemlerinin, el yazısı kalitesine olan etkisini incelemiştir. Ayrıca el yazısı problemlerine 
sahip olan öğrencilerin, el yazısı hızlarına bakmışlardır. Yirmi dokuz tane el yazısı problemi 
yaşayan öğrenci ile yirmi tane herhangi bir problemi olmayan öğrenci, ilköğretim ikinci ve 
üçüncü sınıftan seçilmiştir. Öğrencilere; görsel perspektif, görsel motor integrasyon, motor 
koordinasyon ve bilişsel yeterlilik testi uygulanmıştır. El yazısı problemleri yaşayan grupta, 
tüm testler anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Analizler sonucunda, el yazısı problemleri 
yaşayan öğrenciler arasında el yazısı kalitesi açısından sadece motor koordinasyonunun 
anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Düşük el yazısı kalitesine sahip öğrencilerin, görsel 
motor integrasyonunda sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir. 
Wasik ve Bond (2006), on tane ana sınıfında, ana sınıfı öğrencileriyle, dil ve okuryazarlık 
üzerine çalışmıştır. Öğretmenler, özel bir okuma kitabını denemiş ve karşılıklı konuşma 
stratejileri kullanmışlardır. Dil ve kelime gelişimi açısından, öğretmenlerin denedikleri 
yöntemin, çocukları nasıl etkilediği incelenmiştir. Yılsonunda yapılan iki kelime testi ile 
deney grubundaki öğrencilerin, kontrol grubundakilere oranla, anlamlı derecede iyi oldukları 
fark edilmiştir. Sonuç olarak; kitap okuma ve diğer sınıf aktiviteleri sırasında konuşma 
stratejilerini kullanan öğretmenlerin, öğrencilerinin dil gelişimi açısından avantajlı olduğu, 
öğretmenlerin denediği stratejinin öğrencilere pozitif katkıda bulunduğu sonucu bulunmuştur. 
Bialystok, Luk ve Kwan (2005), dört grup birinci sınıf öğrencisinin, ön okuryazarlık 
becerisini incelemiştir. Her grup, dil ve yazı sistemi açısından farklı kombinasyonlar şeklinde 
kurulmuştur. Bütün öğrencilerin konuşma dili Đngilizce’dir. Öğrenciler, fonolojik farkındalık 
becerileri, iki dillilik etkeni ve sahip oldukları çift dilin de tüm dil becerilerini yerine getirme 
etkenlerine göre bölünmüştür. Analizler sonucunda, ilk okuma yazmadaki farktan dolayı, çift 
dilli çocuklarda, çift alfabetik sisteme sahip olmanın avantajlı olduğu belirtilmiştir. Benzer 
şekilde, çift dilli çocukların yazı sistemleri aynı ise çift dilde okur yazarlık becerilerini 
transfer edebildikleri belirtilmiştir. Çift dillilik ve yazı sistemleri ile ön okuryazarlık becerileri 
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arasında, iki dillilik lehine anlamlı fark bulunmuştur.  
Tucha ve Lange (2005), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların el 
yazılarında kasıtlı kontrolün-eğitimin etkisini araştırmışlardır. Sağlıklı yetişkinlerle dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların el yazısı akıcılığında verilen eğitimin 
etkisini ölçmek için iki deney yapmışlardır. Đlk olarak, yirmi altı tane sağlıklı öğrenci farklı 
koşullarda bir cümle yazdırtılmıştır. Bulgular, otomatik el yazısı etkinliklerinin görsel 
geribildirimlerden bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. Đkinci olarak, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu olan on iki çocuğun hem yalancı ilaçla hem de kullandıkları 
hiperaktivite ilaç etkisi altındayken olağan medikasyonları ölçülmüştür. Yalancı ilaç etkisi 
altındayken el yazılarındaki akıcılığın daha düşük olduğu meydana çıkmıştır. Otomatik el 
yazısı hareketlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda medikasyon 
sağladığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, el yazısında hem görsel hem mental kontrol 
hareketlerinin el yazısı otomatikliğini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca basit bir el yazısı 
eğitiminin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda düzenlenebileceği, 
onlara katkı sağlayabileceği kanıtlanmıştır.    
Linebarger, Kosanic ve Greenwood (2004), çalışmalarında anasınıfı ve birinci sınıf 
öğrencileriyle çalışmışlardır. Çalışmada, “Between the Lions” adlı TV programını izleyen ve 
izlemeyen öğrencilerin ön okuryazarlık becerileri arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. 
Kelime tanıma testi ve standart okuma testi ile öğrencilerin ön okuryazarlık becerileri 
ölçülmüştür. Fonolojik farkındalık ve ses tanıma becerileri açısından TV programını izleyen 
öğrencilerle izlemeyen öğrenciler arasında yüksek düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca 
dil becerileri açısından kelime yapılandırma, yazılanları anlama, konuşma alt kategorilerinde 
risk grubunda olan ve risk grubunda olmayan öğrenciler arasında TV programı izleyenler 
lehine anlamlı fark bulunmuştur.  
Rosenblum, Weiss ve Parush (2004), disgrafi gelişimi açısından el yazısı değerlendirmesi 
yapmışlardır. Çalışmada, ürün ve yöntem karşılaştırması da yapılmıştır. Araştırmada, 
ilköğretim öğrencilerinin % 10 ile 30 arasındaki bölümünün yazı zorluğu yaşadığı 
belirtilmiştir. Çalışmada, dijital tabanlı değerlendirmeni el yazısı becerisinin gelişimine 
katkısı incelenmiştir. Ayrıca iyi nitelikte ve düşük nitelikte el yazısı becerinse sahip 
öğrencilerin yazı ürünleri incelenmiştir. Üçüncü sınıfa devam eden ellişer tane iki grup 
öğrenciyle çalışılmıştır. Birinci grup öğrenci, iyi kalitede yazı yazabilirken; ikinci grup 
öğrenci, el yazısı becerisi açısından düşük kalitededir. Hem dijital tabanlı değerlendirme, hem 
de geleneksel değerlendirme tabi tutulan öğrenci yazı ürünleri arasında, kopyalama ve dikte 
etme çalışmaları açsından anlamlı fark bulunmuştur.    
Hammer, Miccio ve Wagstaff (2003), ev okuryazarlık deneyimlerini ve bu deneyimlerin iki 
dilli okul öncesi çocukların Đngilizce okuma yazma becerilerine etkisi üzerine bir ilk okuma 
yazma araştırması çalışmışlardır. Çalışmanın amacı, ev okuryazarlık deneyimleri ile iki dilli 
okul öncesi çağı çocuklarının erken okuryazarlık hazır bulunuşlukları arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. Kırk üç tane Porta Riko’lu anne ve çocuk grubuyla çalışılmıştır. Anne ve 
çocuklarla, merkez Pensilvanya’da ana sınıfı programıyla ev okuryazarlık deneyimleri ve 
Đngilizce okuma yazma becerileri alanında çalışılmıştır. 28 tane çocuk ve anne, doğumdan 
itibaren Đspanyolca ve Đngilizce konuşabilen kişilerdir. On beş tane anne ve çocuk, doğumdan 
itibaren Đspanyolca konuşan ancak; ana sınıfına başladıktan sonra Đngilizce konuşmayı 
öğrenen kişilerdir. Eş zamanlı olarak, annelerin çocuklarına, evde oluşturdukları okuryazarlık 
deneyimleri ölçülmüştür. Annenin çocuğuna, hangi sıklıkla okuma yaptığı, yapılan 
okumaların numaralandırılması, okuryazarlık becerilerinin değeri ve ardışıklığı, okuryazarlık 
deneyimlerinin başarısı 1991 yılında geliştirilen erken okuma becerisi testiyle ölçülmüştür. Bu 
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ölçümler, anasınıfı birinci ve ikinci yılı boyunca yapılmıştır. Eş zamanlı ve ardışık öğrenen 
annelerin, okuryazarlıktaki annelik başarılarında farklılaşma olmuştur. Diğer alt başlıklar 
açısından, iki grup arasında herhangi bir fark bulunamamıştır. Erken okuryazarlıkla ilgili 
herhangi bir araştırma yapılacağı zaman, araştırmacıların düşüncesine göre, her iki grubun da 
göçmenlerin okuma puanları üzerine yoğunlaşılmalıdır. Okuryazarlık becerilerine ilişkin 
toplam puanlara bakıldığında, çocukların ikinci yıl aldıkları skorların birinci yıla kıyasla çok 
daha fazla olduğu belirtilmektedir. Öneriler bölümünde araştırmacılar, okul öncesi 
öğrencilerinin, okula başlamadan önce evde ve anasınıfında okuryazarlık materyalleriyle ilişki 
kurmasının ve okuma yazma deneyimlerinin olmasının çocukların okuryazarlık becerilerine 
mutlaka katkı sağlayacağını belirtmişlerdir.   
Rosenblum, Weiss ve Parush (2003), el yazısı zorluklarına yöntem ve sonuçlarıyla 
değerlendirme amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Araştırma, altmış iki sayfalık bir çalışmadır. 
El yazısı alanında, 1980 yılından günümüze kadar yapılan tüm çalışmalar ele alınmıştır. 
Araştırmacılar, el yazısının karmaşık bilişsel, kinestetik, psikomotor becerileri içine alan 
kompleks bir insan aktivitesi olduğunu vurgulamışlardır. Çocukların, yüksek seviyede bir yazı 
yazma becerikliliğine sahip olmanın, okulda başarının anahtarını beraberinde getirdiğinin 
farkında olduğunu belirtmektedirler. El yazısı becerisi düşük olan çocukların, yazı becerilerini 
geliştirmede zorluklar yaşadıkları; bu nedenle, duygusal ve akademik gelişmelerinin zarar 
gördüğünü vurgulamışlardır. Araştırmada, el yazısının önemi üzerinde durulmuştur. El yazısı 
zorluklarının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen metotlar incelenmiştir. Ayrıca el 
yazısında zorluk yaşayan öğrencilerin yazı metodunu anlamaları ve başarmalarında yardımcı 
olması amacıyla bilgisayar sisteminden yaralanabilecek bir yazılım geliştirmişlerdir. 
Çalışmalarının el yazısı yöntemi açısından keşif sayılabilecek nitelikte olduğunu 
belirtmişlerdir. 
Dickinson, McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg ve Poe (2003), erken okuryazarlık 
becerilerinde kapsamlı dil yaklaşımını incelemişlerdir. Okul öncesi öğrencilerinde; yazma 
bilgisinin, fonolojik farkındalığın ve kelime hassasiyetinin karşılıklı ili şkisini incelemişlerdir.  
Araştırma, başlıca iki ana boyut arasındaki ilişkiyi incelemiştir; okuryazarlık becerileri ile 
oral-dil. Fonolojik duyarlılık yaklaşımı, okuma gelişimi için çok önemli bir anahtar 
konumunda olan kelime bilgisi başarısı olarak alınmıştır. Gelişimsel dil yaklaşımı da 
okuryazarlık bilgisinin okuryazarlık becerisiyle ilişkisini ve okuma becerisindeki rolü 
açısından ele alınmıştır. Araştırmada, beş yüz otuz üç tane dört yaş dokuz aylık ana sınıfı 
öğrencisiyle çalışılmıştır. Bunlar kelime ve fonolojik farkındalık ile yazma becerisi açısından 
iki ayrı gruba ayrılmışlardır. Verilerin çözümlenmesinden sonra fonolojik farkındalık ile 
gelişimsel dil yaklaşım perspektifi arasında anlamlı ilişki olduğu ifade edilmiştir.   
Kozitek ve Powell (2003), dördüncü sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı becerisini kalem 
tutma, işleklik ve hız açısından incelemiştir. Altı farklı şubeye devam eden, toplam doksan 
beş tane öğrenci ile çalışmışlardır. Alfabeyi yazarken öğrencilerin fotoğrafları çekilmiştir. 
Dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma hızlarının dakikada 29.45 ile 34.75 harf arasında 
farklılaştığı ifade edilmiştir. Bu harf sayısı düşük olarak açıklanmıştır. Dört çeşit kalem tutma 
tipi olduğu ifade edilmiştir. Kalem tutmanın yazma hızına etkisinin anlamlı olmadığı ifade 
edilmiştir. Subsawad, Trombly, Henderson ve Tickle-Degnen (2002), birinci sınıf 
öğrencilerinin kinestetik eğitiminin el yazısı uygulamalarına, el yazısı işlekliğine, el yazısı 
hızına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada, otuzu erkek on beşi kız olmak üzere kırk beş 
tane altı ile yedi yaş arasındaki kinestetik özelliği olan birinci sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. 
Deney ve kontrol olmak üzere iki grup oluşturulmuş ve deney grubuna, kinestetik eğitim 
uygulanmıştır. Uygulanan testler sonucunda, iki grup arasında el yazısı işlekliği, yazma hızı 
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açısından herhangi bir fark bulunamamıştır.  
Talcott ve arkadaşları (2002), 350 tane ilköğretim öğrencisi üzerinde çalışmıştır. Görsel ve 
işitsel işlemlerin dinamiği ile okuryazarlık becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Okuma 
becerileri ile görsel ve işitsel uyum dinamiği arasındaki ilişkiyi ölçmek için psikometrik ve 
psikofiziksel testler kullanmıştır. Görsel uyum ile işitsel frekans çözünürlüklerinin bilişsel ve 
okuryazarlık becerileri açısından farklılaştığı belirtilmiştir. Her iki beceri için de çocukların 
okuryazarlık becerileri zeka ile ilişkili bulunmamıştır. Hem görsel hem de işitsel duyarlılığın, 
çocukların okuryazarlık becerileri, orto grafik değerleri ve fonolojik becerilerinin 
farklılıklarını oluşturmak açısından belirleyici faktörler olduğu belirtilmiştir.  
Aram ve Levin (2001), düşük sosyo-kültürel gruptan seçilmiş beş buçuk ile altı yaş arasındaki 
kırk bir tane çocuk ve onların anneleriyle çalışmıştır. Araştırma, otuz sekiz sayfalık bir 
çalışmadır. Çocuklar, ortalama olarak beş yaş sekiz aylıktır. Çocuklar, ana sınıfı 
öğrencisidirler. Anasınıfı öğretmenlerinin tamamı, aynı müfredatı uygulamışlardır. Otuz sekiz 
çocuğun, anne babası evli; iki çocuğun, anne babası ayrı; bir çocuk da sadece anneyle beraber 
yaşamaktadır. Bütün aileler, Đsrail’de yaşamaktadırlar. Çocukların yazı becerileri sosyo-
kültürel faktörler ve annelik ilişkisi açısından ele alınmıştır. Çocukların okuma yazma 
becerileri, yazdıkları yazılardan fonolojik ve ortografik farkındalık açısından 
değerlendirilmiştir. Çocuklara, adlarıyla beraber bazı kelimeler yazdırtılarak annelerinden 
yardım alıp almama durumlarına göre değerlendirilmiştir. Okuryazarlık açısından 
bakıldığında, anne desteği yüksek olan çocuklarla kendi başına bırakılan, ailesi tarafından 
desteklenmeyen çocukların yazdıkları kelimelerin arasındaki fark beklenmeyecek düzeyde 
yüksek bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle, annelerin çocukların okuryazarlık becerileri 
üzerinde çok önemli rolleri olduğu söylenmiştir. Araştırmada, düşük sosyo-kültürel düzeydeki 
çocukların okullaşma ve okuma yazma eğitiminde büyük bir risk olduğunu belirtmiş ve 
ailelerin okul öncesi çağlardan itibaren çocukları okuryazar bir çevrede bulundurmaları 
gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. Aile desteğinin, okuma yazma eğitimindeki önemi 
özellikle vurgulanmıştır.  
Tseng ve Chow (2000), araştırmasında, düşük hızda yazan okul çağı çocuklarının psiko-motor 
ölçümlerindeki farklılıkları araştırmıştır. Düşük ve normal hızla yazan öğrencilerin 
dikkatlerindeki farklılıklar da incelenmiştir. Ayrıca, bütün bu faktörler arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Otuz dört tane düşük hızda yazan öğrenci ile otuz beş tane normal hızda 
yazan öğrenciye üç tane algısal motor test, bir tane de dikkat testi uygulanmıştır. Öğrenciler, 
Tayvan’da ilkokulda öğrenim gören, yedi ile on bir yaş arasındaki çocuklardır. Araştırma 
sonuçlarına göre; düşük ve normal hızda yazan öğrencilerin görsel hafızaları, uzamsal 
bağlantı kurma becerileri, şekil sabitliği, görsel ardışık zeka, biçim-zemin ilişkisi, üst düzeyde 
yazma hızı, görsel kinestetik integrasyonları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Düşük 
hızda yazan öğrenciler arasında, el yazısı hızında yaş, görsel ardışık zeka ve görsel kinestetik 
integrasyonunun çok önemli üç faktör olduğu belirtilmiştir. Normal hızla yazan öğrenciler 
arasında, yaş ve üst düzeyde yazma hızının önemli iki faktör olarak ayırt edici olduğu 
belirtilmiştir. 
Graham, Weintraub, Berninger ve Schafer (1998), ilköğretim birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa 
kadar dokuz yüz tane çocukta el yazısı hızı ve işlekliğinin gelişimini incelemişlerdir. 
Çalışmada, her çocuğa üç tane yazı görevi verilmiştir. Bu yazı görevleri şunlardır: Bir 
paragrafı bakarak yazmak, bir öykü yazmak, bir kompozisyon yazmak. Birinci sınıftan üst 
sınıflara doğru çıktıkça, paragrafı bakarak yazmak becerisinde, çocukların el yazısı hızı 
artmaktadır. Ancak bu artış, orta seviyedeki sınıflara kadar sürmektedir. Đlerleme hızı, 
dokuzuncu sınıfa gelindiğinde, nerdeyse yetişkin hızına yaklaşmaya başlamıştır. Üç yazı 
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becerisi kategorisinde de işleklik orta seviyededir. Kızların el yazısı, erkeklerden daha 
okunaklıdır. Birinci, altıncı ve yedinci sınıflarda kızlar erkeklerden daha hızlı 
yazabilmektedir. Sağ elini kullananlar, sol elini kullananlara göre daha hızlı yazabilmektedir. 
Yazı ürünlerinde, işleklik açısından anlamlı fark bulunamamıştır. El yazısı hızı açısından, 
öykü yazma ve kompozisyon yazma kategorisinde düşük de olsa (% 1) anlamlı fark vardır.  
Graham, Weintraub ve Berninger (1998), el yazısı stili ile yazma hızı ve işlekliği arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada; kopyalama, öykü yazma ve açıklama yapma şeklindeki üç 
tip yazı yazma modeli ile dördüncü ve dokuzuncu sınıflar arasında öğrenim gören altı yüz 
çocukla çalışılmıştır. Yazı stili kavramı ile anlatılmak istenen, öncelikle bir metnin tamamını 
sadece düz yazı kullanarak yazmak, ikinci olarak bir metnin tamamını sadece el yazısı 
kullanarak yazmak, üçüncü olarak bir metni daha çok el yazısı kullanarak düz yazıyla beraber 
yazmak, dördüncü olarak bir metni daha çok düz yazı kullanarak el yazısıyla beraber 
yazmaktır. El yazısı stili olarak, karışık bir stil kullananların sadece el yazısı ya da sadece düz 
yazı kullananlara oranla daha hızlı yazdıkları bulunmuştur. El yazısı stili, ağırlıklı olarak el 
yazısı olmak kaydıyla karışık stil olanların diğer üç stile oranla işleklik açısından daha iyi 
olduğu belirtilmiştir. Düz yazı ile el yazısı arasında işleklik açısından anlamlı bir fark 
olmadığı ifade edilmiştir.  
TARTI ŞMA VE SONUÇ 
Yazı kişili ği yansıtan önemli araçlardan biridir. Yazı, kişiler arasındaki anlam kargaşasını en 
aza indirgeyebilen önemli bir olgudur. Kişi; düşündüğünü, konuşmak istediğini, anlatılarını 
yazıyla ölümsüzleştirir. Yazı bir iletişim aracıdır. Günlük el yazısı, toplum içindeki 
saygınlığımızı, statümüzü, kişiler arasındaki yerimizi tayin eden önemli sembollerdendir. 
Yazma; bir beceri, bir eylemdir. Yazının icadı, tarihin kayda geçmesi, nesnelleşmesi 
bakımından çok önemlidir. 19. Yüzyıldan itibaren Türkçe’nin eğitim kurumlarında öğretimi 
başlamıştır.  
Okuma yazma eğitim öğretim faaliyetlerinin en başındadır. Okuma yazma eğitim hayatının 
temeli durumundadır. Ülkemizde Harf devrimiyle beraber okuma yazma seferberliği 
başlatılmıştır. Atatürk bitişik eğik yazı çalışmalarına bizzat katılmıştır. Kendisi başöğretmen 
unvanıyla halkın eğitiminde büyük rol üstlenmiştir.  
Bitişik eğik yazı diğer yazı tipine göre daha hızlı yazılmaktadır. Bitişik eğik yazıdaki bağlantı 
kinestetik –psikomotor- becerilerin de gelişmesine olanak sağlamaktadır. Harflerin sözcükler 
içinde bağlanarak yazılması kelimenin anlamına da vurgu yaparak anlamlı öğrenmenin 
gerçekleşmesini sağlar.  
Küçük yaştaki çocukların eline kalem verildiğinde dairesel çizgiler çizdikleri belirlenmiştir. 
Dik temel harflerle ilkokuma yazma öğretimi yapıldığında hazırlık çalışmalarına dik çizgilerle 
başlanmaktadır. Çocuğun doğasına aykırı ve zor olan bu durum gelişim ilkeleri açısından da 
olumsuzluk olarak dile getirilmiştir. Bitişik eğik yazı öğretiminde hazırlık  çalışmalarının 
çocuğun gelişimine uygun olarak hazırlanabilmesi mümkündür.   
Çalışmada Yazı dersi 1924, 1926, 1936, 1948, 1968, 1997 ve 2004 ilkokul programlarında 
incelenmiştir. 1924 programında ilk okuma ve yazma öğretiminde çözümleme yöntemi 
resmen kabul edilmiştir. 1926 programı Cumhuriyet ilanıyla beraber Osmanlı 
Đmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyete geçilen dönemde çağdaş yöntem ve teknikleri içine 
alan bir programdır. Bu programda ana ders olarak ilk 3 sınıfta Hayat Bilgisi dersi konmuştur. 
4. ve 5. Sınıflarda ise Sosyal Bilgiler ile Fen ve Tabiat Bilgisi dersi konulmuştur. Her iki 
programa da Türkçe dersinden hariç 2. Sınıftan itibaren başlayan bir yazı dersi 
yerleştirilmi ştir. 1928 yılında Yeni Türk Harflerinin kabulüyle bir yasa çıkarılmış ve Türkçe 
yazmak için Arap harfleri yerine Latin esasından alınan Türk harflerinin kullanılacağı 
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belirtilmiştir. 1936 programında yazı dersinin hedefleri ve “Yazı Dersinin Yeri” başlığı 
altında yazının bir teknik ders olduğu ifade edilmiştir. Direktifler başlığı altında temel yazı ve 
el yazısından bahsedilmiştir. 1936 programını geliştirme çabalarıyla 1948 programı 
hazırlanmıştır. Programda bitişik dik yazının bir geçiş yazısı olduğu, süratli ve güzel el 
yazısına ancak eğik el yazısıyla erişilebilineceği belirtilmiştir. Çocukların beşinci sınıfta 60-
75 derece eğik olan eğik yazıya geçileceği söylenmiştir. 1948 programında çözümleme 
yöntemi vurgulanmıştır. 1968 ilkokul programında yazı dersi Türkçe dersinin içine alınmıştır. 
Bu programa farklı olarak ilk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili bir bölüm eklenmiştir. 1997 
programı Türkçe dersine ayrılan toplam ders saatinin bir saatinde yazıya yer verilmesi 
öngörülerek hazırlanmıştır. Đkinci sınıfta bitişik eğik yazı öğretimine geçileceği belirtilmiş ve 
70 derece sağa eğimli yazılacağı vurgulanmıştır. 2004 programında temele yapılandırmacı 
yaklaşım alınmıştır. 1968 yılından itibaren kullanılan çözümleme yöntemi yerini ses temelli 
cümle yöntemine bırakmıştır. Đlkokuma ve yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile 
başlanmaktadır. Öğrenciler bütün yazılarını bitişik eğik yazıyla yazmaktadırlar.  
Yeni programla önceki programlar arasındaki en önemli unsur ilk okuma yazma için önerilen 
yöntem ve yazı şeklidir. Sadece ilkokuma yazma öğretimi için belli bir yöntem belirlenmekte 
ve bu yöntem dışında herhangi bir yöntemin kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklama 1936 
yılı programıyla başlamıştır. 1924 ve 1926 programlarında yöntem seçimi öğretmene 
bırakılmıştır. 1936 programında çözümleme yöntemi zorunlu tutulmuştur. 2004 yılı ile 1936 
yılları arasında çözümleme yöntemi tek ve zorunlu yöntem olarak programda belirtilmiştir. 
2004 programıyla Ses Temelli Cümle Yöntemine geçiş yapılmıştır.  
Yazı ile ilgili araştırmalara bakıldığında yurt içinde ve yurt dışında farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Yurt içinde yapılan araştırmalar genellikle ilkokuma yazma alanıyla beraber 
çalışılmışken yurt dışında sadece el yazısı başlığı ile ele alınmıştır. Türkiye’deki çalışmalar 
genel olarak öğretmen görüşlerine dayandırılarak yapılmıştır. Araştırmalar yazma hataları, 
yazı şekillerine alternatif örnekler, Ses Temelli Cümle Yöntemi Đle Cümle Yönteminin 
etkililik, başarı açısından değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Literatürde deneme 
modeliyle yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. Hazırlık çalışmalarının yazma becerisine 
etkisi, yazma hızı, yazıya ilişkin tutum, kalemi kavrama noktasının yazı yazmaya etkisi gibi 
değişkenlerle de çalışılmıştır. Ayrıca yazı dersiyle ilgili literatür çalışmaları da mevcuttur. 
Yurt dışında yapılan çalışmalar öğretmen görüşlerini içermemekle beraber öğrencinin 
uygulamasına yöneliktir.  Yurt dışındaki çalışmalarda el yazısı becerisinin bilişsel yeterlilik, 
kinestetik beceri vb değişkenlerle ilişkisinin ölçüldüğü görülmüştür. Fizyoterapistlerin de 
dahil edildiği araştırmalarda kavrayış biçiminin, yazma pozisyonunun da etkisi ölçülmüştür.  
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ULUSLARARASI ANAR ŞĐNĐN ANLAMLARI VE FARKLI TEOR ĐK 
ÇERÇEVELERDEK Đ KURUCU ROLÜ 

 

Hasan Basri YALÇIN* 

Öz 

Bu çalışma anarşi kavramının uluslararası ilişkiler disiplini içindeki rolü üzerinedir. Anarşi kavramı 
uluslararası ilişkiler çalışmalarında kabaca benzer biçimde tarif edilmiş ve “merkezi otoritenin eksikliği” olarak 
tanımlanmış olmasına rağmen, bu kavrama farklı teorik perspektiflerde farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu 
farklılaşan anlamları ele alan çalışma sistemik bir mukayese yapmayı hedeflemektedir. Anarşinin Realist, 
Liberal ve Konstrüktivist teorilerde içerdiği anlamlar ele alınacak ve bu farklılaşmaların dayandığı mantıksal 
yapılar ortaya konulacaktır. Realist teorilerde anarşinin kısıtlayıcı yönüne vurgu yapılırken, Liberal teorilerde 
anarşi daha az kısıtlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Konstrüktivist teoriler ise anarşinin 
kültürlerine odaklanarak, anlamının değiştirilebilir olduğunu iddia etmiştir. Bu tür farklılıklara sahip olmasına ve 
anarşi kavramına çoğu zaman araçsal bir muamele yapılmasına rağmen, aslında kavramın neredeyse tüm ana 
akım teorik çerçevelerde kurucu bir rol oynadığı iddiası dile getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Uluslararası Đlişkiler, Anarşi, Realizm, Yeni-Liberal Kurumsalcılık, Konstrüktivizm. 

 

MEANINGS OF INTERNATIONAL ANARCHY AND ITS CONSTITUTIVE ROLE 
IN DIFFERENT THEORETICAL FRAMEWORKS 

Abstract 

This study is about the role of the concept of anarchy in the field of International Relations. Although it 
has been described similarly by almost all theoretical approaches and defined as “the lack of central authority,” 
its implications have been understood in several ways by different theoretical perspectives. The study, which 
introduces these differing understandings of the concept of anarchy, aims at a systematic analysis. It will 
investigate meanings of anarchy in Realist, Liberal, and Constructivist theories and reveal the logical structures 
that rely on these differences. While Realists specifically focus on constraining effects of anarchy, Liberal 
theories view it as a less constraining element. On the other side, Constructivist theories, by focusing on cultures 
of anarchy, claim that meanings of anarchy can be transformed. The study argues that even if the concept of 
anarchy is treated as instrumental in most cases with differing understandings, in fact, it plays a constitutive role 
for almost all theoretical frameworks.  

Key Words: International Relations, Anarchy, Realism, Neo-Liberal Institutionalism, Constructivism. 

 

1. GĐRĐŞ 

Anarşi kavramı oynadığı kurucu ve merkezi rol nedeniyle olsa gerek, hala uluslararası 
ili şkiler tartışmalarının en önemli konularından birisidir. Sürekli tartışmaların merkezinde 
olması nedeniyle, üzerine oldukça yoğun yazılmış bir kavramdır. Bu haliyle anarşi 
kavramının tanımlanmasında yaygın bir ortak noktanın bulunduğunu söylemek de 
mümkündür. Fakat kavrama yüklenen anlamlar farklı teorik geleneklerce farklı biçimlerde 
yorumlanmıştır ve yorumlanmaya devam etmektedir. Anarşi kavramına verilen anlam sadece 
araçsal bir rol oynamanın dışında, bu teorik geleneklerin ayırt edici özellikleri ve hatta kurucu 
unsurları haline dönüşmüştür. 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Đstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler Bölümü, 
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Aslında anarşi kavramının tanımlanmasında neredeyse tam bir ittifak olduğu 
düşünülebilir. Đnce ayrıntılar bir kenara bırakılacak olursa, anarşi uluslararası ilişkiler 
disiplininde oldukça yaygın bir şekilde “merkezi otoritenin yokluğu” biçiminde 
tanımlanmaktadır (Art ve Jervis, 1992: 1; Milner, 1991: 68; Donnelly, 2012: 620; Lake, 2007: 
7; Booth, 1991: 529; Powell, 1994: 330). Fakat neredeyse tüm teorik perspektifler kavrama 
farklı roller biçerek, farklı biçimlerde yorumlama yoluna gitmişlerdir. Örneğin Realizm için 
kurucu bir rolü olan anarşi kavramı bütün uluslararası dinamikleri şekillendiren uluslararası 
ilişkilerin verili yapısıdır. Aynı kavram Liberalizm için zaman içerisinde sıfır noktası halini 
alırken, farklı bir yoruma tabi tutularak çatışmanın yanında işbirliğine de imkân sunan bir 
yapı olarak yorumlanmıştır. Son dönemde ise Konstrüktivizm gibi bazı teorik çerçeveler 
anarşi kavramının tarihselliğine vurgu yaparak verili olmasını sorunsallaştırarak, anarşinin 
kısıtlayıcı etkisini sorgulamaktadır. 

Anarşi kavramı üzerine oldukça yoğun bir literatür olmasına karşın, kavram genelde 
sistemik mukayeselerden yoksun bir şekilde ele alınmaktadır. Bir teorik geleneğin 
varsayımlarına bağımlı olarak ele alınmakta ve bu haliyle ele almanın daha doğru olacağı dile 
getirilmektedir. Kavram ele alınırken, en fazla bir teorik gelenekle mukayese edilerek, onun 
alternatifini kurmak amacıyla kullanılmaktadır. Durum bundan ibaret olduğunda, anarşi 
kavramının içeriği ve rolü yerine bir teorik çerçevede nasıl işlev göreceği meselesi ele 
alınmaktadır.  

Bu çalışma anarşi kavramını farklı teorik geleneklerde kendisine yüklenen anlamları 
bağlamında ele alacaktır. Bu çerçevede anarşi kavramına çoğu zaman araçsal bir muamele 
yapılmasına rağmen, aslında kavramın kurucu bir rol oynadığı iddiası dile getirilecektir. 
Anarşinin Realizm üzerindeki etkisi oldukça iyi bilinmesine ve derinlemesine tartışılmış 
olmasına karşın, Yeni-Liberal Kurumsalcılık ve Konstrüktivizm üzerindeki kurucu etkisi 
genelde göz ardı edilmektedir. Bu tür teorik çerçevelerin anarşiye yüklediği anlamların farklı 
olduğunun bilinmesine karşın, bu anlam farklılığının nasıl bu teorik çerçeveye doğuş imkânı 
verdiği pek ele alınmamıştır.     

Böylesi bir tartışmanın üzerine bina edilen bu çalışma tüm eleştirilere ve tüm yeniden 
yorumlama çabalarına karşın anarşinin hala çok merkezi bir rol oynadığını ve anarşiyi 
anlamlandırma farklılıklarının teorik geleneklerin kurucu unsuru olduğunu göstermeye 
çalışacaktır. Birinci bölüm anarşi kavramının temel özelliklerini vererek, aslında kaba bir 
tanımlamada kavramın ne ifade ettiğine dair büyük farklılıkların olmadığını dile işleyecektir. 
Đkinci bölümde Realist uluslararası ilişkiler paradigması içerisinde görülebilecek farklı teorik 
yaklaşımların anarşi kavramına yükledikleri anlamlarla birbirlerinden farklılaştıkları 
gösterilecektir. Üçüncü bölümde Yeni-Liberal Kurumsalcılığın meydana gelişinde, hem 
Realizm’den hem de Klasik Liberalizm’den ayrılışında anarşinin oynadığı role işaret 
edilecektir. Dördüncü bölümde ise Konstrüktivizmin anarşiyi anlamlandırma biçimi üzerinden 
kendisini inşa edişi ele alınacaktır. Beşinci bölüm sonuç yerine bir genel değerlendirme 
yapacaktır.  

 

2. KAVRAM OLARAK ANAR ŞĐ 

Uluslararası Đlişkiler çalışmaları zaman içerisinde çok farklı gelişim/değişim göstermiş 
olmasına karşın, alanı her nasıl tanımlarsanız tanımlayın, menfi ya da müspet, anarşi 
kavramına uğramadan Uluslararası Đlişkiler meselesini konuşmak neredeyse imkânsız gibidir. 
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Çok kaba haliyle söylemek gerekirse uluslararası ilişkilerin anarşik yapısı nedeniyle sürekli 
bir güvensizlik durumu ürettiği iddiası dile getirilir. Bu bakımdan ele alındığında anarşi 
kavramı diğer Uluslararası Đlişkiler kavramlarından yalnızca bir tanesi olarak değil, alanın 
kurucu bir kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün uluslararası politika gibi bir alan 
çalışılıyorsa, bu alanı herhangi bir politika çalışmasından ayıran en temel özelliklerinden 
olduğu için, anarşi kavramı içinde bulunduğu disiplini var eden kavramların başında 
gelmektedir.   

Uluslararası siyaset ana akım yaklaşımlara göre iç siyasetten oldukça farklıdır (Butt, 
2013: 576). Đç siyasette aktörler birbirilerine hiyerarşik bir bağla bağlanmıştır ve sistemin 
içerisinde her siyasal aktör belli işlevleri yerine getirdiği için sistem kendi kendini sürekli 
biçimde üretmektedir. Kabaca örneklendirmek gerekirse, bir iç siyasal sistemde devletin gücü 
üç kurum arasında paylaştırılmıştır ve bu durum anayasal güvence altına alınmıştır. 
Dolayısıyla hukuka göre devletin şiddet kullanma tekeli olarak adlandırılan güç kullanımı 
devletin organları olarak görülebilecek yasama, yürütme ve yargı arasında paylaştırılmıştır.  

Bu çerçevede bir “ideal tip” olarak devlet tanımı gereği hiyerarşik bir örgütlenme 
biçimidir. Bir anayasası ve hukuku vardır ve ayrıca devletin kendisi bu hukuku devam 
ettirebilme kabiliyeti oldukça sürecektir. Hiyerarşik bir yapı tıpkı bir organizma gibi 
işlemektedir. Hukuk tarafından sınırları çizilmiş alan içerisinde her birey belli kuralları 
izlemek mecburiyetindedir. Bu kurallara uyulduğu müddetçe hiyerarşik organizma varlığını 
sürdürebilecektir. Bir insanın vücudu örneğinden hareket edilecek olursa, bir organizma 
olarak görülebilecek insan, varlığını sürdürebilmek için onu oluşturan organların kendi 
işlevlerini sorunsuzca yerine getirmesine bağlıdır. Kalp kan pompalamadıkça, beyin elektrik 
üretemeyecektir, beyin elektrik üretemedikçe, sindirim sistemi çalışmayacaktır, sindirim 
sistemi çalışmadıkça, kalp kan pompalayamayacaktır. Yani organlardan biri görevini yerine 
getirmezse, tüm organizma işlevsiz hale gelecektir. Benzer bir şekilde devletler de sorunsuz 
bir şekilde işleyebilmek adına iç siyasal sistemde düzenlemelere giderler ve devlet kurumları 
arasında işlev farklılaşması oluştururlar.  

Yasama yani kuralları koyma yetkisi bir kuruma aittir. Örneğin modern demokrasilerde 
bu yetkiyi ulusal parlamentolar kullanmaktadır. Parlamento ülkede kuralları koyan organ 
olarak görev yapmaktadır. Fakat bu kuralları uygulama yetkisi yine modern anayasalarda 
hükümetlere verilmiştir. Bu nedenle hükümetlere yürütme organı ismi verilir. Hükümetler 
yasama organı olan parlamentoların yaptıkları kanunları uygulamakla yükümlüdür. Ne 
hükümetler tek başına kanun yapma yetkisine sahiptir, ne de yasama doğrudan doğruya 
hükümet etme durumundadır. Bu güçler modern demokrasilerde devlet organları arasında 
bölüştürülmüştür. Üçüncü devlet organı ise yargıdır. Yargı kurumu devletin içinde yasamanın 
yaptığı kanunların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek görevlerine sahiptir. Örneğin bir 
hükümetin uygulamalarının kanunlara uygun olup olmadığını denetleme yetkisi bağımsız 
yargı kurumlarına aittir.  

Tabi bahsi geçen bölüşme bir “ideal tiptir” ve devlet organlarının birbirlerinin alanlarına 
müdahil olmaması ilkesine dayanır. Zaman içerisinde özellikle iyi işlemeyen devlet 
sistemlerinde bu kurumların her birinin bir diğerinin uygulama alanına müdahil olduğu 
örnekler vardır. Örneğin bazı durumlarda yargı organlarının yasamanın alanına müdahil 
olduğu, bazı farklı durumlarda da yürütmenin yargının alanına müdahil olduğu sık sık 
konuşulan olgulardır. Fakat bu durum yine de bizim bir devletin işleyiş biçimini hiyerarşik 
olarak adlandırmamıza engel değildir. Đyi işleyen bir sistemi ideal tip olarak aldığımızda, 
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beklenen durum devlet organlarının uyumlu biçimde, sadece kendi işlev alanlarına giren 
görevleri yerine getirmeleridir. Bazı durumlarda iç siyasette bile hukuk yolu tıkanabilir ve 
neyin doğru neyin yanlış olduğu ve kimin hükmettiği soruları muğlak bir hal alabilir. Đşte tam 
bu gibi durumlara anarşi diyoruz. Yani kuralın ortadan kalktığı ve herkesin kendi gücüne 
dayanmak mecburiyetinde hissettiği durumlardır bunlar. Bu şartlar altında ilgili sistemde ilk 
ortaya çıkan olgu hukuksuzluktan doğan güvensizlik meselesidir. Eğer sistemin içinde 
hepimizin uymak zorunda olduğu kurallar bozulur, ya da en azından siyasal erk bu gücü 
kullanabilme becerisini gösteremezse, herkesin her an hakkının çiğnenebileceği bir durum 
ortaya çıkar.  

Daha somut bir örnekle göstermek gerekirse, Türkiye’de 1980 darbesi öncesinden 
bahsedilirken, sürekli anarşi kavramı kullanılır. Burada bahsedilen durum devlet otoritesinin 
ortadan kalkmasıdır. Örneğin bir ideolojiye sahip bir genç sokak ortasında başka bir genç 
tarafından vuruluyor ve devlet kimin vurduğunu tespit etmek ve vurana cezasını kesmek 
görevini yerine getiremiyordu. Böylesi durumlarda herkesin güvenliği tehdit altına düşer ve 
herkes kendi başının çaresine bakma yoluna gider. Herkes tek tek kendi başının çaresine 
bakma yoluna gittiğinde ise güvensizlik daha da ciddi boyutlara erişir ve çatışma kaçınılmaz 
olur.  

Bu örneklerde dikkat edilmesi gereken durum hukukun işlemez hale gelmesidir. Aslen 
hukuk bu tür durumlarda mevcudiyetini sürdürmesine rağmen, bu hukuku uygulayabilecek 
devlet otoritesinin ortadan kalkmasıdır. Đşte tam bu tür durumlara anarşik sistemler adını 
veriyoruz. Genel kabule göre anarşik sistemler doğa halleridir (Hobbes, 1996: 235). Yani 
hukukun henüz oluşturulmadığı, orman kanununun geçerli olduğu, fertlerin hak ve 
yükümlülüklerin belirlenmediği ve korunamadığı ve tehdit altında olduğu durumlardır. Klasik 
hikâyeye göre hukukun ortadan kalktığı bu gibi durumlarda bireyler kendilerini güvensiz 
hissederler ve hukuk onların güvencesini sağlamayacağı için güce dayanmak mecburiyetinde 
kalırlar. Hobbes’un dediği üzere bu tür durumlarda bireyler kendilerini güvence altına almak 
için sonsuz şekilde güç peşinde koşarlar ve gücün peşinde koştukça da paradoksal olarak 
güvensizliği ve çatışmayı yeniden üretirler (Hobbes, 1996: 66). Böylelikle klasik anlatıya göre 
anarşi, güç ve güvenlik kavramları birbirinden ayrılmaz hale gelir (Deudney, 2000: 2). 

Uluslararası Đlişkileri bu perspektiften ele almak en bildik hikâyelerden biridir. Buna 
göre uluslararası sistem anarşiktir. Yani uluslararası sistemde bir üst otorite yoktur. Bir dünya 
hükümetinden bahsedilemez. Dünya hükümetinin uyguladığı belirli uluslararası hukuk 
kurallarından bahsedilemez. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar ve genel kabul 
görmüş uluslararası teamüller olsa da, bunların ardında herhangi bir zorlayıcı güç 
bulunmadığından devletler kendilerini güvende hissedemezler. Hangi devletin hangi durumda 
haklı olduğunu belirleyecek kanun yoktur. Yalnızca muğlak ve uygulanması çok şüpheli 
teamüller vardır. Đç siyasal sistemlerde bir insanı öldürmenin belli bir cezai hükmü vardır. Bu 
hüküm yasama organı tarafından konulmuştur. Adam öldüren kişi yürütme organı tarafından 
tutuklanır ve yargı organının karşısına çıkartılır. Yargı organı da yasamanın belirlediği 
kurallar çerçevesinde bu kişinin cezasına hükmeder. Cezasını uygulama ise yine yürütme 
organına düşer. Ceza verilmişse bu kişiyi yürütme organı kendi hapishanelerinde yükümlü 
olarak tutar veya ortada bir idam cezası varsa, yine bu cezanın uygulanması yürütme 
organının görevidir. Yine bu uygulama esnasında yürütme organı herhangi bir hata yaparsa, 
bu hataların denetlenmesi yetkisi de yargı organının elindedir. Bu organik sistemin 
içerisindeki yasama, yürütme ve yargı organları kendi kendine yeter (self-sufficient) hale 
gelecek olursa, yani mevcudiyetlerini kendi başlarına sürdürecek hale gelirse, o durumda bu 
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organların her biri kendi başına birer aktör olarak ortaya çıkar ve birbirine benzeyen bu yeni 
aktörler rekabete girer.  

Fakat uluslararası sisteme döndüğümüzde bir devlet başka bir devleti haksız yere işgal 
ederse şayet, buna yönelik uluslararası toplum nezdinde belki bir ayıplama mekanizması 
vardır, ancak herhangi bir uluslararası hukuk kuralı yoktur. Bir kural olsa dahi, asıl mesele bu 
kuralı uygulayabilecek kabiliyette bir hükümet yoktur ki, kusurlu olan devleti alıp 
mahkemenin önüne götürsün ve mahkeme bir hüküm versin. Çok klasik bir örnekle açıklamak 
gerekirse, 1967 savaşı bu durumun en güzel örneklerinden biridir. Bu savaş sonunda Đsrail 
Doğu Kudüs’ün de içinde bulunduğu Batı Şeria topraklarını işgal etmiştir. Durumdan rahatsız 
olan uluslararası kamuoyu bir şekilde BM’den bir karar çıkartmayı başarabilmiş ve Đsrail’e 
işgali sonlandırması gerektiğini bildirmiştir. Fakat 1967 yılından bu yana Đsrail bölgeden 
çekilmemiş, aksine yeni yerleşim alanları açmayı sürdürmüştür. Böylesi bir durumda BM 
verdiği kararın uygulanabilmesi için Đsrail üzerinde güç uygulayamadığından zorlayıcı 
olamamıştır. Özellikle Amerika’nın Đsrail’e yönelik bildik tavrı nedeniyle, Đsrail’in hiçbir 
davranışının uluslararası kamuoyu tarafından cezalandırılamadığı sıkça tekrarlanan bir 
bilgidir. Yine benzer bir durum 2003 Irak işgalinde yaşanmıştır. Amerika Irak’ı işgal etmeden 
önce durumu BM Güvenlik Konseyi’ne getirmeyi denemiş ve buradan bir meşruiyet 
çıkarabilme şansını ihmal etmemiştir (Flibbert, 2006: 311; Kaufmann, 2004: 10; Krebs ve 
Lobasz, 2007: 420; Schmidt ve Williams, 2008: 198). Bu çerçevede Colin Powell Güvenlik 
Konseyi üyelerini Irak’ta kitle imha silahları bulunduğuna ve bunların bir uluslararası 
müdahale yoluyla imha edilmesi gereğine ikna etmeye çalışmıştır (Desch, 2007/2008: 26; 
Miller, 2010: 51). Uluslararası sistemde bir uluslararası hukuk bulunduğunu ve devlet 
davranışlarını etkilediğini iddia edenler bu örneği sürekli kullanarak Amerika gibi sistemin en 
güçlü aktörünün bile uluslararası hukuku göz ardı edemediği, dolayısıyla bir uluslararası 
hukuk gerçeğinin var olduğunu iddia etmektedir. Fakat yine biliyoruz ki, Amerika Güvenlik 
Konseyinden beklediği kararı elde edemeyince kendi başına oluşturduğu bir koalisyonla işgal 
hareketini başlatmakta bir sorun görmemiştir. Đşgalin meşru bir durum olup olmadığı veya 
başarılı olup olmadığı ayrı bir konudur. Sonuç itibariyle Almanya, Fransa, Belçika, Rusya 
gibi birçok aktörün sert eleştirilerine karşın, Amerika Irak’ı işgal etmiştir. Dolayısıyla BM’nin 
varlığı ne Irak’ın, ne Đran’ın, ne Almanya’nın, ne Rusya’nın varlığının garantisidir. 
Uluslararası sistemin aktörleri de bu gerçeği çok yakından bildiklerinden kendi 
mevcudiyetlerini BM güvencesi altında görmezler ve kendi varlıklarını sürdürebilmek adına 
kendi imkânlarına dayanma yoluna giderler. Bu ve benzeri olaylar göz önüne alındığında 
diğer devletlerin kendi güvenliklerini başka bir uluslararası kurumun koruması altına 
vermemeleri oldukça doğaldır. Çünkü böylesi bir sistemin içinde kimse kendisinden 
başkasına güvenmemektedir. Bir devlet kendi hakkını savunmak durumundaysa gücünden 
başka dayanabileceği bir araç kalmaz.     

Bu bakımdan anarşik sistemler organik değil, mekanik sistemler olarak adlandırılır. Bu 
ikisi arasındaki temel fark aktörlerin sistem içerisinde birbirine karşı nasıl konumlandığıdır. 
Organik sistemlerde dikey bir konumlanma varken, mekanik sistemlerde yatay bir 
konumlanma vardır. Mekanik sistemlerdeki aktörler atomik bir şekilde birbirlerinden ayrılmış 
ve kendi kendine yeter aktörler olmaya çalışırken, organik sistemlerdeki aktörler varlığını 
sürdürebilmek için iş bölümüne gitmek durumundadır (Barkdull, 1995: 671).  

Buraya kadar anlatılan hikâye Uluslararası Đlişkiler literatüründe neredeyse genel bir 
kabul görmüştür demek mümkündür. Doğal olarak farklı kavramsallaştırma yoluna giden ve 
burada anlatılan kavramsallaştırmayı reddedenler olsa da, farklı teorik geleneklere ait çok 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             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 
 

599 

büyük bir çoğunluk tarafından bu şekilde tanımlanmaktadır. Anarşi kavramının 
tanımlanmasında çok büyük bir sorun ya da farklılaşma olduğu düşünülemez. Genel kabule 
göre, “merkezi otoritenin yokluğu” olarak tanımlanan kavramın aslen ne anlam ifade ettiği 
veya ne tür sonuçlar ürettiği tartışma konusudur. 

Kısaca uluslararası sistemin yapısı anarşiktir demek devletlerin kendi egemenlik 
haklarına dair kıskanç oldukları ve herhangi bir üst otoritenin varlığını reddettikleri demektir. 
Eğer uluslararası sistem bugün olduğu gibi anarşik ise ortada ne düzenleyici bir hukuk var 
demektir, ne de bu hukuku uygulayacak bir merkezi otorite. Bu bakımdan anarşi uluslararası 
sistemin en karakteristik özelliği olarak görülür. Uluslararası Đlişkiler alanındaki birçok 
yaklaşım bu merkezi rolü nedeniyle anarşi kavramıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilgilenmek mecburiyetinde kalmışlardır.  

 

3. REALĐZM VE ANAR ŞĐ 

Hiç şüphesiz bunların başında Realizm gelir. Anarşi kavramı güç ile birlikte Realizmin 
kurucu kavramlarından biri olarak kabul edilebilir. Realistler uluslararası sistemin tehdit 
yüklü, karmaşık ve savaşa yol açan en temel özelliği olarak anarşiyi görürler. Özellikle Waltz 
gibi yapısal Realistler için, her şey sistemin anarşik yapısıyla başlar. Tüm Realist anlatıyı 
birkaç kavram da açıklamak gerekirse, Realizm anarşi kavramından türeyen kavramlar 
grubunun savaş kavramında son bulması olarak ele alınabilir. Buna göre anarşik uluslararası 
yapı kendi kendine yardım düzenini doğurur, kendi kendine yardım düzeni hayatta kalma 
motivasyonunu doğurur, hayatta kalma motivasyonu ise güvenlik veya güç arayışlarını, 
güvenlik ve güç arayışları ise savaş veya güç dengesini doğurur.  

Sıkça kullanılan iki farklı yapısal Realist perspektife göre anarşi sabit bir unsurdur. Hem 
savunmacı realizmde hem de saldırgan realizmde anarşi kavramı aynı şekilde yorumlanır. 
Anarşik uluslararası sistemin kendi kendine yardım düzenini doğurduğu kabul edilir. Bu 
mantığa göre anarşi merkezi otoritenin bulunmadığı bir yapı olarak her zaman tehdit 
barındırmaktadır. Đç siyasal sistemlerde aktörlere yönelik tehdit böylesi yaygın değildir ve 
ayrıca tehdit ortaya çıktığında aktör bu tehditle tek başına yüzleşmek zorunda değildir. Fakat 
uluslararası sistemde tehditler yaygındır ve ortaya çıktığı durumlarda her aktör kendi başının 
çaresine bakmak zorundadır. Yardıma gelebilecek bir polis gücü ya da hakkını koruyacak 
herhangi bir hukuk mevcut değildir. Dolayısıyla anarşik yapı kendi kendine yardım düzenini 
oluştur.  

Buna ilaveten Realizmin iki versiyonu kendi kendine yardım düzeninde devletlerin 
temel güdülerinin hayatta kalma güdüsü olduğu konusunda da birleşirler. Böylesi bir düzende 
devletlerin çok farklı beklenti ve arzuları olsa dahi, günün sonunda en önemli motivasyon 
devletin bekası olmak zorundadır. Devletler hayatta kalamazsa, diğer tüm beklentiler anlamını 
yitireceğinden, hepsi bu güdüye oranla daha önemsizdir ve devletler öncelikle bu ihtiyacını 
karşılamanın peşindedir.  

Buraya kadar beraber yürüyen iki Realizm türü bu noktadan sonra birbirlerinden 
ayrılırlar. Savunmacı Realizm’e göre hayatta kalmanın en iyi yolu güvenliği artırmakken, 
Saldırgan Realizm’e göre hayatta kalmanın en iyi yolu gücünü artırmaktır. Dolayısıyla 
Savunmacı Realistler devletlerin güvenlik peşinden koşacaklarını düşünürken, saldırgan 
realistler devletlerin güç peşinden koşacağını düşünür. Güvenlik peşinden koşan devletler 
kendi güçlerini artırmak yerine başkalarının güçlenmesini engellemeye çalışacaktır 
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dolayısıyla dengeleme davranışları sergileyecek böylece güç dengesi kurulacaktır. Güç 
dengesi bozulabilir, fakat otomatik olarak yeniden ve yeniden kurulacaktır (Waltz, 1979: 93). 
Diğer taraftan eğer devletler Saldırgan Realistlerin düşündüğü gibi gücün peşinden koşuyorsa, 
bu durumda başkasını dengelemek yerine kendi gücünü artırmanın peşinden koşacaktır 
(Mearsheimer, 2001: 268). Bulunduğu bölgede hegemonyasını kurana kadar yayılma 
eylemelerine ara vermeyecektir. Ayrıca sistemin içerisinde doğabilecek bir tehdidi dengeleme 
görevini de yerine getirmekten sonuna kadar kaçacak, bu görevi mümkünse diğer rakiplerinin 
üzerine yükleyerek beleşçilik yapacaktır. Bu saldırgan davranışların sonunda ise savaş 
kaçınılmaz olarak kendini üretecektir.  

Her iki Realist yaklaşım birbirinden farklı devlet davranışları ve uluslararası sonuçlar 
öngörmesine rağmen, her ikisinin de başlangıç noktası anarşi kavramıdır. Uluslararası 
sistemin “düzenleyici ilkesi” olarak gördükleri anarşinin tüm uluslararası politikayı belirlediği 
düşünülür (Waltz, 1979: 88-93). Bu haliyle Realistler anarşi kavramına yaygın kullanımdaki 
anlamını veren kuramcılar olarak görülebilir.  

Anarşi kavramı Realist paradigmanın içerisinde böylesine merkezi bir rol oynamasına 
rağmen, yine Realist paradigmanın içerisinde kabul edilebilecek hegemonik istikrar 
teorisyenlerinden aynı ilgiyi görmez (Gilpin, 1981: 15; Wohlforth, 1999: 7). Hegemonik 
istikrar teorisyenleri aslında anarşinin devletler üzerinde yaratacağı korku ve güvensizlik gibi 
etkilerinden ziyade, güç kavramına odaklanarak gücün rasyonel devletler üzerindeki etkisine 
eğilirler. Buna göre devletler anarşinin kendilerini yapmaya ittiği davranışları değil, sistem 
içerisindeki güç dağılımının kendilerini mecbur ettiği davranışları yerine getirir. Dolayısıyla 
hegemonik istikrar teorisyenlerine göre devletler dengeleme ya da hegemonya arayışı 
içerisinde değildir. Bunun yerine devletler güçlü aktörün peşinden gitmek mecburiyetindedir. 
Görüldüğü üzere bazı Realistler için anarşi kavramı güç kavramından sonra gelmektedir. 
Fakat bu haliyle hegemonik istikrar teorisini var eden unsur da anarşi kavramına olan 
yaklaşım farkıdır. Gilpin gibi hegemonik isitkrar teorisi savunucuları anarşiyi bir kavram 
olarak kullanırlar fakat anarşinin rasyonel devletleri sürekli güç için hareket eden aktörler 
haline dönüştürdüğüne inanırlar. Vurgu anarşinin üreteceği güdülere değil gücün mecbur 
edeceği davranışlaradır. Bu bağlamda Realist paradigmanın içerisinde hegemonik istikrar 
teorisini var eden durum anarşi kavramına güç dengesi teorisyenlerine oranla daha az 
kısıtlayıcı bir rol biçmesinden kaynaklanır. 

Fakat diğer taraftan, özellikle güç dengesi teorisyenleri anarşi hala en merkezi kavram 
olma özelliğini korumaktadır. Bunlara göre “eğer bir uluslararası ilişkiler teorisi varsa, o da 
güç dengesi teorisidir. Güç dengesi ise yalnızca anarşi ve hayatta kalma güdüsüne sahip 
aktörler oldukça yeniden kurulacaktır” (Waltz, 1979: 121). Ayrıca anarşi en merkezi 
belirleyen olarak, devlet davranışlarını kısıtlamaya devam etmektedir. Kendi kendini sürekli 
üreterek devletlerin önündeki alternatif davranış tarzlarını ortadan kaldırmaktadır.  

 

4. LĐBERAL ĐZM VE ANAR ŞĐ 

Anarşi kavramı özellikle seksenli yıllarla beraber Realizmin ezeli ve ebedi rakibi olarak 
görülen Liberal paradigmanın da merkezine oturdu demek mümkündür. Özellikle Yeni-
Liberal Kurumsalcılar anarşinin kurucu merkezi rolünü kendi teorik yaklaşımlarına entegre 
etmiş gibi görünmektedir (Axelrod & Keohane, 1985: 226; Keohane, 1984: 246). Bu 
bakımdan Yeni-Liberal Kurumsalcılar insan doğasına odaklanan Klasik Liberal görüşten 
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ayrılır ve kendini yeniden kurar. Fakat görüleceği üzere Liberaller anarşi kavramına kendi 
renklerini katmaktan geri durmadılar. Anarşi kavramına Realizmin yüklediğinden daha farklı 
ve gevşek bir anlam yükleyerek ilerlediler.  

Klasik liberallerden farklı olarak Yeni Liberal Kurumsalcılar Realistlerin anarşiye 
yapılan vurguyu kabul ettikleri görünür. Fakat bu anarşiden doğacak sonuçlara tıpkı Realistler 
gibi baktıkları anlamına gelmez. Tam aksine anarşi kavramına yükledikleri anlam Realizme 
göre çok daha gevşek bir anlamdır ve devletleri sadece ve sadece güç ve güvenlik gibi 
kaygılara yönlendirmez. Anarşik yapı da bile işbirliği mümkündür ve devletler anarşik 
yapının zorunlulukları altında bile güç ve güvenlik dışında zenginlik ve refah gibi farklı 
hedefler güdebilirler (Milner, 1991: 68).  

Yeni-Liberal Kurumsalcılığın anarşi kavramı ile olan ilgisi Hobbes ile Locke’ın doğa 
hali kavramındaki farklılıklarına benzer bir durumdur. Nasıl Hobbes’un doğa haline yüklediği 
anlam çok daha tehdit edici bir durumken, Locke’un yüklediği anlam daha az tehdit yüklü ise, 
Realistlerin anarşi kavramına yüklediği anlam çok fazla tehdit odaklı iken, Yeni-Liberal 
Kurumsalcıların anarşiye yüklediği anlam daha az tehdit yüklüdür. Hobbes’un doğa hali 
dediği durum bireyleri ölümle karşı karşıya bıraktığı için bireyler Levithan’ı kurmaya razı 
oluyordu. Orman kanunun geçerli olduğu ve polis gücünün bulunmadığı doğa halinde 
Hobbes’a göre bireyler sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu tehditten kurtulmak 
isteyen bireyler kendi otonomilerinin bir kısmından devlet adına vaz geçerek bir toplumsal 
sözleşme ile devleti kuruyorlardı. Hobbes’a göre devlet meşrudur, çünkü bizim hayatta 
kalmamızı sağlamaktadır. Devlet bizim yaşamımızı tehdit etmediği müddetçe de meşru 
olmaya devam edecektir ve dolayısıyla bireylerin hayatları garanti altında olduğu müddetçe 
devlete boyun eğmeleri gerekir. Diğer taraftan Locke devletin kurulmasındaki asıl sebebin 
bireylerin sadece hayatta kalma kaygısı olmadığını, devletin canın yanında malı da korumak 
için var olduğunu dile getirir. Dolayısıyla devlet canı korurken malı da korumalıdır. Malımıza 
tecavüz edebilecek bir devlet meşru değildir ve boyun eğmemiz gerekli değildir. Tıpkı can 
gibi mal da kutsaldır. Görüldüğü gibi Locke’ın analizi Hobbes’a oranla daha fazla normatif 
değer barındırmaktadır. Hobbes’ta devleti kurmak doğal bir zorunlulukken, Locke’da devleti 
kurmak kutsal sayılan malı ve canı korumak için vardır. Bu bakımdan Hobbes’un hikâyesine 
oranla doğa halinin insan üzerindeki etkisini çok daha esnek bir şekilde ele almaktadır.  

Bu ikisi arasındaki farklılık modern zamanlarda ise Realizm ile Yeni Liberal 
Kurumsalcılık arasında yeniden canlanmıştır. Realist anarşi yorumu devletlerin anarşik yapı 
altında hayatta kalma güdüsünden başka odaklanacak bir şey olmadığı fikrinde birleşirken, 
Yeni Liberal Kurumsalcılar devletlerin anarşik yapıda yalnızca hayatlarını korumanın peşinde 
koşmadıklarını, aynı zamanda zenginliklerini de artırmanın peşinde koşacaklarını 
düşünmektedir (Keohane, 1984: 19-23). Buna göre sadece hayatta kalma güdüsüne odaklanan 
devletler güç ve güvenlik artırımına odaklanıp savaş ve güç dengesi gibi sonuçlar doğururken, 
Yeni-Liberal Kurumsalcılığa göre zenginlik peşinde koşan devletler böylesi korku dolu ve 
kıskanç olmak yerine, işbirliği kurarak zenginleşme hedefine odaklanabilirler. Buna göre 
anarşi Realistlerin dediği gibi devletleri sadece kıskanç çıkarlarına odaklı güç ve güvenlik 
mücadelesine yönlendirmez, beraber zenginleşme hedefine dayanan bir işbirliğine 
yönlendirebilir (Powell, 1991: 1305). Güvenlik harcamalarına dayalı güç politikaları izlemek 
yerine, devletler kazan-kazan sonuçlarını doğurabilecek politikalar izleyebilirler.  

Anarşik uluslararası sistemde Yeni-Liberal Kurumsalcılara göre işbirliğini mümkün 
kılan iki kaynak vardır. Birincisi zenginlik arayışı, ikincisi ise uzun vadeli hesaplardır 
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(Axelrod ve Keohane, 1985: 227). Yeni Liberal Kurumsalcılar anarşik uluslararası sistemin 
etkilerini kabul etmekle beraber, devletleri zenginlik arayışına sahip aktörler olarak 
gördüklerinden ve devletlerin sadece kısa vadeli ve bir kerelik hesaplar yapmadığını bunun 
yerine uzun vadeli hesaplar yapmak zorunda olduklarını varsaydığından anarşiye daha farklı 
bir anlam yükler.  

Bu iki ilave varsayımın tartışması rasyonel seçim mantığına dayalı oyun teorisi 
üzerinden yürütülmektedir. “Tutuklunun Đkilemi” gibi oyun teorilerinden faydalanılan bu 
değerlendirmelerde devletlerin anarşik ortamda işbirliğine yönelememesinin asıl nedeninin 
aralarındaki diyalog eksikliğinden kaynaklanan bir güvensizlik hissi olduğu düşünülür. 
Devletlerin işbirliği veya ihanet seçenekleri arasında tercih yapmak durumunda kaldıklarında, 
aslında kendileri için en karlı olacak seçeneği tercih edememelerinin nedeni rakiplerine dair 
güvensizliktir. Diğer tarafın güvensizlik nedeniyle işbirliği seçeneğini seçmeyeceği 
düşünüldüğünden, her iki taraf birden ihanet seçeneğini tercih edebilir. Bu güvensizlik 
durumunu ortadan kaldırmanın yolu ise uluslararası kurumlardan geçmektedir. Özellikle 
hegemonik bir uluslararası gücün bulunduğu dönemlerde hegemon tarafından desteklenen 
uluslararası kurumlar devletler arasında işbirliğini sağlayacak olan güveni üretebilir. Hatta 
hegemonun düşüşünden sonra bile kurumlar kendi başlarına ayakta durabilme özelliğini 
sürdürebileceğinden devletler arası işbirliğine katkı sunabilir. Zenginlik arayışı içindeki 
devletler işbirliğinden elde edebilecekleri fayda dururken, gereksiz güç veya güvenlik 
arayışına girmeyecektir.  

Fakat Realistler bu iddiaya karşı çıkar. Realistler devletlerin işbirliğinden elde 
edecekleri kazançların eşit dağıtılmayacağını, işbirliğine giren taraflardan genelde güçlü 
olanın daha kazançlı çıkacağını düşündüğünden devletlerin işbirliğini tercih etmeyeceğini dile 
getirir (Grieco, 1988: 487). Buna göre kazançlar mutlak değil görelidir. Bir işbirliğinden elde 
edilen sonucun kazanç mı yoksa kayıp mı olduğu işbirliğine giren diğer aktörün kazancıyla 
mukayese edildiğinde anlam kazanır. Đşbirliğinden her taraf kazançlı çıkabilir, fakat bazıları 
daha kazançlı çıkabilir. Bu durumda daha az kazançlı çıkanlar zarar etmiş olacaktır, çünkü 
rakipleriyle araları açılacaktır. Realistlere göre kazancın göreli olduğunu bilen devletler 
işbirliğine girmeyi reddedecektir. Fakat diğer taraftan Yeni Liberal Kurumsalcılar özellikle 
Avrupa Birliği gibi ampirik örneklere referans vererek, devletler arası işbirliğinin mümkün 
olduğunu dile getirmeye devam eder (Keohane, 1993: 279). Buna ilaveten Liberaller özellikle 
iki değil daha fazla aktörün içinde bulunduğu durumlarda mutlak kazanç mantığının ön plana 
çıkabileceğini dile getirdiler (Snidal, 1991: 701). 

Anarşik sistemde işbirliğinin mümkünlüğüne dair Yeni Liberal Kurumsalcıların ortaya 
koyduğu iddialardan bir diğeri de uzun vadeli hesap varsayımıyla ilgilidir. Buna göre kriz 
esnasında karar alma süreçleri tek bir örnek olay olarak ele alındığında tarafların birbirilerine 
karşı güvensizlik geliştirmesi anlaşılabilir bir durum olabilir. Fakat Yeni Liberal 
Kurumsalcılara göre devletler işbirliği veya ihanet kararlarını gerçekte bir kereliğine 
almamaktadır. Devletler birbirlerini aldatma veya işbirliği kararı alırken, aynı durumla 
gelecekte de tekrar karşılaşacaklarını bilirler. Yani devlet kararlarında “geleceğin gölgesi” 
vardır (Axelrod, 1984: 174). Gelecekte benzer kararlar almak zorunda kalacaklarını 
bildiklerinden, bugün aldıkları kararın gelecekte elde edecekleri sonuçlara etki edeceğini 
düşünürler. Bugün muhtemel bir partneri aldatabilirsiniz, fakat aynı partnerle daha sonraki 
durumlarda tekrar karşılaşacağından aldatma karlı bir seçenek değildir. Partnerinizi ancak bir 
kez aldatabilirsiniz. Bir sonraki kriz anında partneriniz bir önceki kararınızı göz önünde 
bulunduracaktır. Eğer bir önceki durumda partnerinize ihanet etmişseniz, aynı aktörü tekrar 
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aldatmanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla oyun teorisi gibi tecrit edilmiş örneklerde 
aldatma seçeneği başarılı bir seçenek gibi durmasına rağmen, uzun vadeli hesaplar yapıldığı 
ve bu oyunların bir kereliğine oynanmadığı göz önünde bulundurulduğunda işbirliğinin 
avantajlı bir strateji olarak ortaya çıktığı görülecektir. Aynı oyunu tekrar tekrar oynayacağını 
bilen ve uzun vadeli hesaplar yapan aktörler aldatma yerine işbirliğini tercih edecektir. Bu 
bakımdan oyun teorisinin mantığı tarihselleştirildi ğinde anarşik ortamlarda işbirliğinin en 
avantajlı davranış olması nedeniyle, devletler tarafından tercih edilen strateji halini alır.  

Realistler bu iddiaya tam tersinden cevap üretir. Realistlere göre anarşik uluslararası 
sistem devletlere uzun vadeli hesaplar yapma fırsatı sunmaz. Anarşik yapının acil tavır 
alınmasını gerekli kılan tehdit dolu düzeni nedeniyle devletler içinden geçtikleri her karar 
alma sürecini en ehemmiyetli süreç olarak görecektir (Mastanduno, 1993: 251). Bu mantığa 
göre devletler gelecek hesapları çerçevesinde kredibilite yaratmaya çalışmak yerine bugünkü 
meseleleri çözümlemeye odaklanmak mecburiyetinde kalır. Her kriz devletlere en mühim kriz 
olarak görünür. Keynes’in “uzun vadede hepimiz ölürüz” şeklinde formüle ettiği meşhur 
ifadesinde kendini bulan bu mantığa göre devletler anarşik yapıda hep kısa vadeli hesaplar 
yapmak zorundadır. Kısa vadeli hesap yapan devletler kredibilite değil, hayatta kalma 
arayışında olacaklarından, işbirliğine girmek istemeyecektir. Ancak “önemli ve önemsiz 
siyaset” meseleleri arasında yapılan bir ayrım durumunda önemsiz gündem maddeleri 
çerçevesinde bu tür uzun vadeli hesaplar yapılabilir (Lipson, 1993: 61). Örneğin Avrupa 
Birli ği üyeleri finans, ekonomi ve tarım gibi önemsiz gündem meseleleri üzerinde işbirliği 
yapabilecekken, dış politika ve savunma gibi sert politik konularda uzun vadeli hesaplar 
gerçekleştiremeyecektir.  

Realistler ile Yeni Liberal Kurumsalcılar arasındaki bu tartışma benzer iddialar 
üzerinden uzayıp gider. Özellikle seksenli yıllarda bu iki paradigma arasında anarşinin 
sonuçları üzerinden yapılan bu tartışma oldukça canlı bir tartışma idi. Fakat gelinen noktada 
bu tartışmanın üretken olduğunu söylemek pek mümkün değil. Aslında ortak bir zemin 
yaratması planlanan bir tartışma, aksine iki tarafın da temel varsayımlarını daha da tahkim 
etmekten ve ayrımı daha da netleştirmekten ileri gitmedi. En nihayetinde Realistler ile Yeni 
Liberal Kurumsalcıların anarşiye yükledikleri anlamların birbirinden çok farklı olduğu ortaya 
çıktı. Taraflar bu diyalog sürecinden benzeşerek değil, anarşi hakkındaki imanlarını 
tazeleyerek çıktılar. Bu çerçevede Realistler klasik tutumlarını sürdürürken, Liberaller 
tartışmanın üzerinden atlayarak kendi gündem maddelerini inşa etmeye yöneldiler. Bu 
çerçevede Yeni Liberal Kurumsalcılar küreselleşme, küresel yönetişim, Avrupa Birliği gibi 
işbirliği örnekleri üzerinden araştırma programları oluşturma yoluna gittiler. Anarşinin 
anlamına dair yapılan tartışma bir kenarda bırakılarak tarafların kendi yükledikleri anlamlar 
yeniden üretilmeye devam etmektedir.  

 

5. KONSTRÜKTĐVĐZM VE ANAR ŞĐ 

Esasında son dönemde anarşi kavramının rolüne en güçlü eleştiri Konstrüktivizmden 
geldi denilebilir. Tıpkı eleştirel teorisyenler gibi anarşiyi sorunsallaştıran Konstrüktivizm 
anarşinin aslında doğal bir durum olarak var olmadığını, aksine sosyal ilişkiler içinde inşa 
edilmiş bir durum olduğunu dile getirir (Wendt, 1992: 395). Konstrüktivizme göre sosyal 
dünyada hiçbir bağlam tarihten bağımsız ve doğal bir biçimde ortaya çıkmaz. Aynı şekilde 
anarşi denilen uluslararası düzen de tarihin içerisinde devletlerin ilişki biçimlerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır ve kendi kendini üretmeye devam etmektedir.  
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Buna göre tüm sosyal ilişkilerde olduğu gibi uluslararası anarşik yapı yapıyı kuran 
aktörlerin birbirlerini kimliklendirme biçimlerinin bir sonucu olarak doğmuştur. Örneğin 
feodal düzende birbirlerini ast üst biçiminde gören feodal aktörler hiyerarşik bir yapı inşa 
etmiştir (Ruggie, 1986: 142). Sonra bu hiyerarşik yapı aktörlerin davranışlarını yüzyıllar 
boyunca şekillendirmiştir. Feodalitenin yıkıldığı egemenlik haklarına dair kıskanç duygulara 
sahip ulus-devletlerin ortaya çıktığı Westphalia sonrası düzende ise devletler birbirlerini ast 
üst biçiminde kimliklendirmek yerine düşman olarak kimliklendirmeye başladılar. Dolayısıyla 
uluslararası anarşik yapı ve onun düşmanca ilişki biçimi bizzat devletlerce tarihsel olarak inşa 
edilmiştir. Bugün devletler bu kendi inşa ettikleri anarşik yapının sonuçlarına uygun biçimde 
hareket etmek zorunda kalıyor olabilir, ancak tıpkı daha önce inşa ettikleri gibi bu yapıyı 
yeniden ve başka bir biçimde inşa edebilirler.  

Özellikle anarşi kavramına yüklenen anlamı yeni bir kimliklendirme sürecinin sonunda 
yeniden anlamlandırabilirler. Örneğin düşmanca bir ilişki biçimi anlamına gelen anarşi 
kavramı Soğuk Savaş’ın sonuna kadar hüküm sürmüştür (Wendt, 1999: 314). Devletler 
aralarındaki ilişki biçimini bir sıfır toplam oyunu, yani bir tarafının kazancının diğer tarafın 
kaybı olduğu mantığıyla şekillendirmişlerdir. Fakat özellikle Soğuk Savaş’ın ardından 
uluslararası sistemin merkezi aktörleri artık birbirlerini yaşamsal düşman olarak değil, rakip 
olarak görmektedir. Bu yeni anlam dünyası anarşinin devletler üzerindeki etkisini de 
değiştirmiştir. Artık bu merkezi aktörler, özellikle demokratik liberal devletler, birbirlerini 
düşman olarak görmemektedir, fakat rakip olarak görmeye devam etmektedir. Bu dönüşüm 
anarşinin tek başına bir anlam ifade etmediğini, devletlerin birbirleriyle olan ilişki biçimine 
göre yeni anlamlar kazanabileceğini göstermektedir. Birbirlerini hâlihazırda rakip olarak 
gören devletler birbirlerini dost olarak görmeye başladığı andan itibaren ise anarşi yeni ve 
dostça bir anlam kazanabilir. Bu çerçevede devletler de dostça ilişki biçimleri geliştirip 
güvenlik kaygılarından uzaklaşabilir (Howes, 2003: 669).  

Konstrüktivistlerin anarşi kavramına yaklaşımı iki diğer teorik yaklaşımdan iki eksende 
ayrılır. Birincisi Konstrüktivistler fikirlerin materyal dünyaya anlam verdiğini düşünür 
(Ruggie, 1998: 856). Đkinci olarak ise Konstrüktivistler uluslararası sistemin anarşik yapısını 
verili almak yerine yapı ile fail arasında sürekli bir inşa sürecinin sonucu olduğunu 
düşünmektedir (Wendt, 1987: 350). Bu çerçevede Konstrüktivistler anarşiye anlamını veren 
mekanizmanın özneler-arası anlayışın olduğu fikrini öne sürerek, anarşinin anlamının kimlik 
ilişkileri çerçevesinde inşa edildiğine inanır.   

Bu haliyle Konstrüktivizm Yeni-Liberal Kurumsalcılığa bir destek olarak düşünülebilir. 
Konstrüktivist projenin Yeni-Liberal Kurumsalcılığa entegre edilmesine karşı çıkan ve daha 
post-modernist bir zeminde kalan Konstrüktivistler bulunmasına rağmen (Suganami, 2006: 
57; Behnke, 2006: 54; Kratochwill, 2006: 23), Konstrükvistlerin ana akım temsilcilerinin 
Yeni Liberal Kurumsalcılara yaklaştığını söylemek mümkündür. Liberal Konstrüktivistler 
denilebilecek bu gruba göre Liberal teori anarşiyi verili olarak ele almakla Realizmin 
kulvarına girmektedir. Realistlerin kendi kavramları ve anlam dünyalarıyla konuya 
yaklaşıldığında, anarşi kavramının anlamı işbirliğini mümkün kılacak şekilde 
anlamlandırılamamaktadır. 

Oyunu Realistlerin kurallarıyla oynamak ve Realistlerin temel varsayımlarını gereksizce 
kabullenmek Liberaller için işleri zorlaştırmaktadır. Bunun yerine Konstrüktivistler anarşinin 
kendisini ve özellikle de anlamını sorunsallaştırarak, Realistlerin verili olarak gördüğü 
uluslararası şartları yeniden yorumlamayı tavsiye eder. Uluslararası sistemin anarşik yapısı 
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verili ve değişmez olarak alınacak olursa, hem hata edilir, hem de sıfır toplam oyunu 
dışındaki davranış kalıplarını görmezden gelir. Bu bakımdan Konstrüktivistlere göre anarşinin 
kendisi de anlamı da inşa edilmiştir. Anarşi devletlerin davranışını şekillendiriyor gibi 
görünmesine karşın aslında devletlerin davranışlarını anarşik yapıdaki kültürel değerler 
şekillendirmektedir. Bu kültürel değerler ise ilişkisel olarak tarihi süreç içerisinde inşa 
edilmektedir. Dolayısıyla anarşi devlet davranışlarını etkilemesine karşın devlet davranışını 
belirleyen tek kaynak değildir. Anarşinin kendisi ve anlamı devletlerin özneler-arası 
anlayışıyla şekillenmişse, yeni tür özneler-arası anlayışların türemesi de mümkündür. Bu 
bakımdan ele alındığında anarşi kavramı kendi başına içi boş bir kavram olarak ortaya çıkar. 
Anarşiyi kuran ve ona anlamını veren özneler-arası anlam dünyası daha önceliklidir. Örneğin 
klasik güç dengesi teorisi anarşik bir ortamda Amerika gibi güçlü bir aktörün diğer aktörlerce 
dengelenmesi gerektiğini öngörürken, Đngiltere ile Amerika arasında dengelemeye dayalı bir 
ili şki değil, dostane bir ilişki gelişmektedir. Çünkü Amerika’nın gücü kültürel benzerlikler 
nedeniyle Đngiltere için bir tehdit değildir. Ortada bir tehdit algısı yoksa dengelemek için de 
gerek yoktur. Herhangi bir devlet başka bir devletin yanında mı olacağına yoksa karşısına mı 
dikileceğine o devletin gücüne bakarak karar vermez. Aksine o devlet ile olan ilişkisine 
bakarak karar verir. O devletin kendisi için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı, yani aslında 
birbirlerini dost mu yoksa düşman mı olarak gördükleri asıl belirleyici olandır. Bu bakımdan 
anarşi kavramını anlamlı kılan kimlik süreçleri ele alınmadan anarşinin devlet davranışlarını 
nasıl etkilediğini anlamak mümkün değildir.  

Konstrüktivist yaklaşımların anarşi kavramına bakışta getirdiği yenilik hiç şüphesiz 
heyecan verici ve oldukça öğreticidir. Fakat Konstrüktvistler anarşi kavramını ele alırken, iki 
temel sorun yaşamaya devam etmektedir. Birincisi anarşi tarihsel olarak inşa edilmişse neden 
anarşi inşa edilmiştir? Đkincisi yapı ile eden arasında karşılıklı bir inşa varsa, bu inşa sürecinde 
daha belirgin olan etken hangisi olabilir?  

Đlk olarak anarşinin gerçekten tarihsel evrimine bakıldığında Westphalia sonrası ortaya 
çıkmış ve bazen de ortadan kalkmış bir yapı biçimi olduğu düşünülebilir. Bu konuda sıkça 
verilen örnek uzun müddet hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu düşünülen Ortaçağ 
Avrupası’dır. Fakat her ne şekilde olursa olsun, anarşinin de kendini tekrar ettiğini de 
düşünmek gerek. Eski Yunan’a Rönesans Đtalya’sına ve benzeri birçok örneğe bakıldığında da 
anarşinin tekrar tekrar ortaya çıktığını görürüz. Eğer bu anlamda bakılacak olursa ve eğer 
gerçekten anarşi inşa ediliyor ise, bazı durumlarda uluslararası aktörler gerçekten anarşiyi 
tercih etmiş olmalı. Eğer anarşi böylesi bir bilinçli tercihin sonucuysa, o durumda içi boş bir 
yapısal unsur olmaktan çıkar. Doğrudan doğruya anarşinin tercihlere dayalı bir anlamı vardır 
demektir. Bu durum ise Konstrüktivistlerin anarşi değil, anarşinin altındaki fikirler dağılımı 
belirleyicidir iddiasına zorluk çıkartacaktır. Ya anarşi gerçekten anlamsız olmalı, yani devlet 
tercihlerinden bağımsız ve verili olmalıdır, ya da tercihlere bağımlı ise kendi başına bir 
anlamı olmalıdır.  

Đkinci olarak ise eğer anarşiyi analiz etmek için yapı ile fail arasında karşılıklı inşa 
süreçlerini anlamamız gerekiyorsa, o durumda nasıl bir iddia üretebiliriz? Yine tarihsel bir 
gözlükle baktığımızda ikisinin birbirini inşa ettiği gerçekten akla daha yatkın gibi geliyor 
olmasına karşın, eğer birinden birine öncelik ve daha etkin bir rol biçilmezse sonsuz bir 
döngüye ulaşma sonucu doğar. Anarşik ortamın altındaki fikirlerin dağılımı devlet 
davranışlarını şekillendirmektedir ve devlet davranışları da uluslararası bağlamı 
şekillendirmektedir. Sonra biri bir diğerini şekillendirmektedir. Sonra biri bir diğerini… Bu 
ili şki biçimi sonsuz sayıda geri götürülebilir. Bu durumda bu döngü sonsuz sayıda dönebilir. 
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Günün sonunda bir devletin davranışını hangisinin etkilediğine dair bir iddia üretilmeye 
çalışıldığında bu analizi yapan kimse keyfi bir tercih üretme durumunda kalabilir. Buna en iyi 
örnek Alexander Wendt’in kendi kişisel sürecidir. 1987 makalesinde yapı ile faile eşit statü 
verilmesi ve karşılıklı ili şkinin anlaşılması gereğini vurgulayan Wendt, 1992 makalesinde 
anarşinin devletlerce kurulduğu iddiasını dile getirmiştir. Yani aslında faile daha etkin bir rol 
biçmiştir. 2006 yılında ise aslında tercih yapmak durumunda kalırsa yapının daha belirleyici 
olabileceğini düşündüğünü ifade etmiştir (Wendt, 2006: 208). Sonuç olarak geldiğimiz 
noktada Wendt’in kendisi bile bir tercih yapmak durumunda kalmıştır.  

Konstrüktivistlerin anarşi kavramı üzerine eğilimleri ciddi bir eleştiri üretmiş olmasına 
karşın, konuyla ilgili yapılan tartışmaların bir diyaloğa dönüştüğünü söylemek yine pek 
mümkün değil. Realistlerin anarşiye yüklediği klasik anlamla, Konstrüktivistlerin bakış 
açısındaki ciddi farklılıklara rağmen, mesele üzerine bir yakınlaşmanın doğduğu 
düşünülemez. Realistlerin konuya bazı sayılı çabalar göz ardı edilecek olursa (Copeland, 
2000: 188; Snyder, 2002: 9), anlamlı bir ilgi gösterdiklerini söylemek pek mümkün değil. 
Bunun yanında, son dönemde Konstrüktivist fikirlerle Realistler arasında bir köprü kurmaya 
çalışan yaklaşımlar da çıktı (Barkin, 2010: 4). Fakat bu yaklaşımların iki taraftan da yeterli 
destek bulduğunu söylemek de pek mümkün değil. Sonuç olarak geldiğimiz yerde uluslararası 
ilişkiler disiplininde anarşi kavramı ve ona yüklenen anlamlar disiplinler arası sınırları 
kurmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Taraflar birbirlerine yaklaşmak yerine kendi araştırma 
programlarına odaklanan ve ayrışmayı sürdüren eğilimlere yönelmektedir.  

 

6. SONUÇ  

Görüleceği üzere anarşi kavramı farklı teorik perspektiflerce farklı biçimlerde 
yorumlanmış ve kullanılmıştır. Kimisi için anarşi doğal, mecburi ve tehlikelidir, kimisi için 
anarşi tehlikeli olmasına rağmen işbirliği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz. Kimisi için 
aslında anarşi yoktur, kimisi için ise kendi elimizle inşa ettiğimiz ve gerekirse anlamını ve 
etkisini değiştirebileceğimiz bir tarihsel inşadır. Bu bakımdan anarşi kavramı basitçe “merkezi 
otoritenin yokluğu” olarak tanımlanmasına rağmen, neredeyse her yaklaşımda farklı 
biçimlerde anlamlandırılmıştır.  

Anarşiye yüklenen bu farklı anlamlar sadece teorik bir araç olmanın ötesinde bir rol 
oynamış ve bu farklı teorik çerçeveleri mümkün kılmıştır. Uluslararası Đlişkiler alanının içinde 
her tartışmada merkezi bir rol oynamaktadır. Her ne kadar anarşi kavramının günümüz 
uluslararası siyasetini anlamadaki rolüne yönelik eleştiriler bulunsa da, teorik düzlemde 
yapılan tartışmaların halen bel kemiğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kendisini kurmak 
isteyen her teorik çabanın bu kavramı reddederken dahi onunla derinlemesine ilgilenmek 
mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Anarşiye yüklenen anlamlar teorilerin oluşum ve ayrışım 
süreçlerinde kurucu bir rol oynamaktadır. Bir şekilde her yeni teorik çerçeve anarşi kavramı 
ile yüzleşmek durumundadır.  

Bu çalışma farklı teorik perspektiflerin anarşi kavramına yükledikleri anlamları 
mukayese etmekle yetinmiştir. Đlaveten kavramı anlamlandırış biçimlerinin teorik çerçeveleri 
mümkün kıldığı dile getirilmiştir. Bu kavramsal çaba üzerine inşa edilebilecek yeni 
çalışmalarda bahsi geçen teorik perspektiflerin anarşiye yükledikleri anlamlar birbiriyle 
ilişkilendirilerek, bütüncül bir anarşi okuması inşa edebilecek değerlendirmeler yapılabilir.  
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 OSMANLI DEVLET Đ’NĐN SON DÖNEMĐNDE YAYINLANMI Ş ĐKĐ MÛSĐKA-
Đ HÜMÂYÛN N ĐZAMNÂMES Đ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker1 

 Öz 

 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde birçok değişikli ğin yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Toplumsal ve 
idâri alanı etkileyen bu değişim rüzgârından doğal olarak müzik de nasibini almıştır. Yüzyıllar boyunca askerî 
mûsikî icrâ eden Mehterhâne lağv edilmiş yerine Mûsika-i Hümâyûn kurulmuştur. Dolmabahçe sarayının 
hânedânın yeni evi ve ülkenin yeni idare merkezi olmasının ardından ise sarayda Türk mûsikîsi ve Dinî mûsikî 
icrâ eden toplulukların yapısı da değişmiştir. Daha önce Enderûn’a bağlı odalarda hizmet eden mûsikîşinaslardan 
oluşan bu topluluklar için yeni bir kurumsal yapı oluşturulması ihtiyacı doğmuş ve bu topluluklar Mûsika-i 
Hümâyûn çatısı altında toplanmıştır. Ancak bu toplulukların idaresi uzun yıllar boyunca müspet kriterlere 
bağlanamamış ve bu durum zaman zaman toplulukların müzikalitesine olumsuz olarak yansımıştır. Çalışmamız, 
bu sorunu gidermek amacıyla 1912 ve 1918 yıllarında yayınlanmış iki nizamnâmeyi incelemektedir. Sarayda 
Batı müziği ve Askerî müzik icrâ etmekten sorumlu Mûsika-i Hümâyûn, Türk müziği icrâ etmekten sorumlu 
Đnce Saz Takımı ve Dinî mûsikî icrâ etmekten sorumlu Müezzinân-ı Hâssa’nın idârî yapısı hakkında ayrıntılı 
bilgiler içeren bu nizamnâmeler, dönemin müzik anlayışı hakkında da birçok ipucu içermektedir.  Bu olguları 
gözler önüne sermek amacıyla öncelikle nizamnâmeler latinize edilmiş ve nizamnâmelerin düzenlenme 
nedenleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca nizamnâme maddelerinden elde edilen bilgilerden hareketle 
mezkûr kurumların müzikalitesi ve dönemin müzik anlayışı hakkında çıkarımlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :  Osmanlı Sarayı, Türk Müziği, Türk Din Mûsikîsi, Mûsika-i Hümâyûn, Mâbeyn-i 
Hümâyûn.  

 

TWO MÛSIKA-I HUMÂYÛN BYLAWS PUBLISHED IN THE LATE OTTOMAN 
ERA 

 Abstract 

  19th century was a time of many changes that occurred in the Ottoman Empire.   This wind of change 
that affected social and administrative fields had an impact on the field of music as well. Mehterhâne that had 
played military music for centuries was abolished and replaced by Mûsika-i Hümâyûn. After Dolmabahçe Palace 
became the new home of the Ottoman dynasty and new administirative center of government, structure of music 
ensembles in court was changed. Previously, these instutions were composed of the musicians who had served in 
Enderun. After Enderun was abolished, these ensembles were gathered under the roof of Mûsika-i Hümâyûn.  
But these ensembles suffered from the lack of clear-cut guidelines which sometimes had a negative effect on the 
quality of music. Our study examines the two bylaws aiming to eliminate this problem published in 1912 and 
1918. These bylaws contain not only well-rounded information about the management of court ensembles 
(Mûsika-i Hümâyûn, responsible for military and Western music, Đnce Saz Ensemble, responsible for Turkish 
music, Müezzinân-ı Hâssa responsible for religious music) but also offers clues about the musical perceptions of 
the time. In order to explain these facts, bylaws are latinized and information about the grounds for the said 
bylaws were presented. In addition, this study includes a set of deductions in regard to the quality of music and 
musical perceptions of the era based on the data obtained from these bylaws. 

Key words: Turkish Music, Turkish Religious Music, Ottoman Court, Mûsika-i Hümâyûn, Mâbeyn-i 
Hümâyûn, Military Music. 

                                                 
1 Đstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Öğretim 
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Sınırlar ve Metodoloji 

 Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son döneminde yayınlanmış iki nizamnâme 
incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle söz konusu metinler günümüz yazısına çevrilmiştir. 
Ardından nizamnâmelerin hazırlanış süreci ve hangi ihtiyaca binaen hazırlandıkları 
hususlarında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. Bu iki hususta yapılacak açıklamamlar için 
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tarama yapılmış ve ilgili belgeler çalışmamıza dahil 
edilmiştir. Ayrıca bu konularla ilgili basılı kaynaklardan bilgiler elde edilmiş ve metin içinde 
gerekli görülen yerlerde sunulmuştur. Tüm bu bilgiler ışığında nizamnâmelerde konu edilen 
müzik toplulukları hakkında kısa bilgiler verilmiş ve nizamnâmelerin tanzim edilişinden 
önceki dönemlerdeki yapıları açıklanmaya çalışılmıştır.    

 Tarihsel müzikoloji alanında yaptığımız bu çalışmadan faydalanacak kitlenin 
genellikle müzik araştırmacıları olması sebebiyle tarih çalışmalarında pek rastlanmayan bir 
şekilde bazı Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yanına köşeli parantez içinde 
sadeleştirmeler yapılmıştır. Bazı durumlarda ise anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla  
cümlelerin yanına köşeli parantez içinde sadeleştirilmi ş halleri yazılmıştır.  

 Bahsetmek istediğimiz bir başka husus da Mûsika-i Hümâyûn kelimesinin 
çalışmamızda taşıdığı anlamla ilgilidir. Tarihsel kaynaklardan Mûsika-i Hümâyûn kelimesinin 
iki farklı manada kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi sarayda bulunan tüm müzik 
topluluklarını kapsayan çatı bir kurum diğeri ise sarayda askerî müzik ve Batı müziği icrâ 
etmekten  sorumlu olan müzik topluluğudur. Mûsika-i Hümâyûn tabiri çalışmamızda her iki 
anlamı ile de kullanılmıştır. Mûsika-i Hümâyûn tabiri ile ilgili bir başka hususta yazılışındaki 
farklılardır. Bu kurum veya topluluğun adı arşiv belgelerinde çoğunlukla Mûsika-i Hümâyûn 
şeklinde yazılmaktadır. Ancak özellikle 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarından sonra 
Mûzika-i Hümâyûn ve Mızıka-yı Hümâyûn şeklinde de yazılmıştır. Bu farklı yazım 
durumuna yayınladığımız evraklarda da rastlamak mümkündür. Kurumun adı birinci 
nizâmnâmede Mûzika-i Hümâyûn olarak yazılmışken ikinci nizâmnâmede Mûsika-i 
Hümayûn şeklinde yazılmıştır. Çalışmamızda ise kurumun adı yaygın kullanım düşünülerek 
Mûsika-i Hümâyûn şeklinde yazılmıştır.  

 Metni yeknesaklıktan kurtarmak amacıyla zaman zaman çalışmada sıkça adı geçen 
müzik topluluklarının bazen kısa adlarıyla anıldığını belirtmek isteriz. Örneğin, zaman zaman 
Mûsika-i Hümâyûn için ¨Mûsika¨, Sazendegân-ı Hâssa için ¨Sâzendegân¨ ifadeleri 
kullanılmıştır.  

 Son olarak metinlerin latinize edilmesi esnasında Arap harfli hallerinin dikkate 
alındığını belirtmek isteriz. Örneğin nizamnâmede yer alan ¨edip, olup¨ gibi kelimeler Arap 
harfli halleri esas alınarak ¨edib, olub ̈ şeklinde yazılmıştır.  

Mûsika-i Hümâyûn’un Kısa Tarihçesi 

 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından yeni kurulan Batı disiplinine 
dayalı askerî birliklere eşlik etmesi amacıyla yeni bir askerî müzik topluluğu kurulmuş 
böylelikle 1826 tarihi Mûsika-i Hümâyun’un kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Birçok 
kaynakta Mûsika-i Hümâyun’un kurulmasının ardından mehterhânenin lağv edildiği 
belirtilmektedir. Haydar Sanal, mehterhânenin icrâya devam etmesi durumunda, Yeniçeri 
Ocağı’nı hatırlatacak bir unsur haline gelebilmesi riskine karşın kaldırılmış olabileceğini 
belirtmiştir. (Sanal, 1964: 291) 
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 Ancak kaynaklar, mehterhânenin tam anlamıyla kaldırılmasının, uzun yıllar aldığını 
göstermektedir. Özellikle Anadolu’da ve bazı önemli devlet erkânına ait mûsikî 
topluluklarında mehter mûsikîsi icrâ edildiğini gösteren pek çok kaynağa rastlamak 
mümkündür. Bülent Aksoy’un Charles Mac Farlane’nin Seyahatnâmesinden yaptığı alıntıda,  
II. Mahmut’un (1808-1839) Batı tarzı askerî müzik icrâ eden bir topluluk kurmasına karşın 
paşalara ait mehter topluluklarının Türk tarzı askerî müzik yapmaya devam ettikleri 
vurgulanmaktadır. (Aksoy, 2003: 207) 

 Mûsika-i Hümâyûn’un kurulmasının ardından,  mehter elemanlarının bir kısmı 
Mûsika-i Hümâyûn’a bazıları ise zaman içinde başka görevlere atanmışlardır.  Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde rastladığımız bir belgede B̈âb-ı âlî Mehteri¨ personelinin Zilhicce 1254 
(Mart 1839) tarihinde odacı olarak atandığı görülmektedir.  Bu durum mehterhâneden Batı 
tarzı askerî müziğe tam olarak geçilmesinin sanılanın aksine kısa sürede değil, oldukça uzun 
bir süreçte gerçekleştiğinin göstergesidir. (BOA, A.DVN. NMH, 3/5.) 

 Yukarıdaki bilgiden de anlaşılacağı üzere Batı tarzında askerî müzik icrâsına 
geçilmesi kolay olmamış, uzun zaman almıştır. Zira Mûsika-i Hümâyûn’un kurulduğu sırada 
ülkede ne Batı tarzında askerî müzik topluluğunu oluşturacak bir kadro, ne de yeni bir 
kadroyu eğitecek eğitmenler bulunmaktaydı.  Gerçi III. Selim’in kurduğu ¨Nizâm-ı Cedîd ̈
ordusuna bağlı olarak küçük bir boru takımı kurulmuştu. (Sevengil, 1970: 3) Ancak bu 
topluluk profesyonel bir kadro yetiştirebilecek kadar uzun ömürlü olamamıştı. 

  Bu eksikliği gidermek için önce Ënderûn ̈ ve D̈arüssâade¨ ağalarından bazıları 
seçilerek bir bando oluşturulmaya çalışılmış ve bu ağaları eğitmek amacı ile başlarına bazı 
Türk eğitmenler getirilmiştir. Ancak bu hocalardan gerekli verimin alınamaması üzerine bu 
topluluğun başına Fransız Mangel getirilmiştir. 2   (Tayyarzâde Ata, 2010, c. III: 149). 
Mangel’in ardından Mûsika-i Hümâyûn orkestrası şefliği ve muallimliği görevine Guiseppe 
Donizetti (1788- 1856) getirilmiştir. 3  Arşiv kaynakları arasında rastladığımız ve bizzat 
Donizetti’nin el yazısı ile yazılmış bir mektupta Đ̈stanbul’a 1828 yılında Osmanlı Devleti’nin 
askerî müziklerini düzenlemek amacıyla geldiği¨ kendisi tarafından beyân edilmektedir. 
(BOA, HH. Mh, 655/80)  

 Özellikle Donizetti’nin orkestra şefliği ve Mûsika ser-muallimliği görevine atandığı 
bu tarihten itibaren Mûsika-i Hümâyun’un düzenlenmesi ve personelin eğitilmesi  önemli bir 
meşguliyet olmuştur. Bu sebeple kurumsal yapının oluşturulması ve Mûsika-i Hümâyûn 
personelinin eğitilmesi için birçok girişimde bulunulmuştur.  

 Bu girişimlerin ilk örneklerinden biri olarak, Donizetti’nin dönemin Osmanlı müzik 
yaşamında yaygın olarak kullanılan Hamparsum notasını öğrenmesi ve bu notadan hareketle 
hazırladığı bir çizelge aracılığı ile bando personeline Batı nota sistemini öğretmesi 
gösterilebilir. (Aracı, 2006: 62-63) 

 Bu tarihten itibaren personelin eğitimi ve Mûsika-i Hümâyûn’un kurumsallaşması 
sürekli olarak üzerinde durulan bir sorun olmuştur.  Mûsika-i Hümâyûn’un kurulduğu ilk 
yıllarda gerek kurumsallaşma gerekse eğitimli personel temini hususlarında büyük sıkıntılar 

                                                 
2  Bazı kaynaklarda Manquel, bazı kaynaklarda ise Mangel olarak anılan bu müzisyen hakkında hemen hemen hiç bir bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak birçok kaynakta1827 ile 1828 yılları arasında Mûsika’nın başında bulunduğu beyan 
edilmektedir.(Yöre, 2008: 424) 
3  Ünlü Đtalyan besteci Geatano Donizetti’nin kardeşi olan Guiseppe Donizetti 1828 ile 1856 yılları arasından Mûsika-i 
Hümâyûn’un başında bulunmuştur.  
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çekildiği göze çarpmaktadır.  Mahmut Ragıp Gazimihal bu duruma dikkat çekmiş ve Mûsika-
i Hümâyûn’un kurulduğu ilk elli yılda Mûsika-i Hümâyûn personelinin bilgisinin basit Đtalyan 
Armonisi bilgisinden öteye geçemediğini söylemiştir. (Gazimihal, 1955: 71) Gazimihal  
eleman seçimindeki özensizliğin Mûsika-i Hümâyûn’u düşürdüğü durumu şu çarpıcı satırlarla 
dile getirmiştir.  

  ¨En başta usul dâiresinde talebe seçimi  ve istidatsızların bir deneme yılı sonunda çıkarılması gibi 
tedbirlere riayet edilmiyordu. Bendelerin yakınlarını korumak düşüncesi  yanında her hangi bir  ciddi sanat kaygısı 
boru öttüremiyordu.  Birkaç yüz heveskârdan üç beş çalışkan  istidat seçebilmek için Diyojen fenerine ihtiyaç 
vardı.¨ (Gazimihal, 1955: 90) 

 Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulduğumuz bir belge Gazimihal’in yukarıda 
sunduğumuz tezine katkı sağlayacak niteliktedir. Yazılış tarzından devlet erkanından bir 
kişiye yazıldığı anlaşılan belgede, muhatabın Mehmet bin. Mustafa adlı bir kişinin Mûsikaya 
alınmasını rica ettiği ancak Mûsikada boş kadro bulunmamasından dolayı bu ricasının yerine 
getirilemeyeceği belirtilmektedir.  4 ( BOA, HH.VRK. 116/61.)  

 Personel alımında yapılan hatalara rağmen elde bulunan personelin eğitilmesi için 
çalışmalar yapılmaya devam etmiştir. Ancak yapılan bazı denemelere rağmen formel olarak 
eğitim veren bir eğitim kurumunun tam manası ile oluşması sağlanamamıştır.    

 Tarihi kayıtlardan Mûsika-i Hümâyûn tarihi boyunca iki defa okul kurma 
denemesinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen 
[Ecole Militeaire-Ekol Militer] askerî okulla birlikte bir Askerî Mûsika okulu kurulması 
denemesidir. Ancak bu eğitim kurumu uzun süre yaşayamamıştır. (Toker, 2012: 26-27) Diğer 
deneme ise Sultan Abdülaziz (1861- 1876) tarafından Nişantaşı’nda Mûsika-i Hümâyûn 
okulu açılması girişimidir, ancak bu okulun ömrü de bir kaç yılla sınırlı kalmıştır.  (Toker, 
2012: 281-282) 

 Bu başarısız okullulaşma girişimlerine karşın eğitim her zaman Mûsika-i Hümâyûn’un 
birincil meşgalelerinden bir olarak kalmıştır. Formel bir okul yapısına kavuşulamasa da 
Mûsika-i Hümâyun mensuplarına bir takım dersler verilmeye devam edilmiştir. Mûsika-i 
Hümâyûn tarihinin son dönemlerine rastlayan yayımlamakta olduğumuz nizamnâmelerde de 
bu derslerin verilmeye devam ettiği görülmektedir. 

 Donizetti ve Guatelli Paşaların (1819- 1900) 5 ardından Dussape Paşa6 ve  D’Arenda 
Paşalar7 göreve geldiler. Bu isimlerden özellikle D’Arenda paşa Donizetti ile başlayan Đtalyan 

                                                 
4  Bu belgenin latinize edilmiş hali şu şekildedir:  
 Devletlü, ismetlü efendim hazretleri 
Enâmil-i zib-i  ta’zîm olan bir kıt’a tezkîre-i  âliye-yi  ismet penâhilerinde  vişnezâdeli  mahalle Mehmed bin. Mustafa’nın  
Muzika-i Hümâyun’a  kaydettirilmesi   emr ü iş’ar  buyrulmuş ve bu yolda bir emr ü iş’ar-ı  ismet penâhilerinin heman 
icrâsına  kıyam  eğerçi lâzım  ve bendelerinin de  mûcib-i iftihârım ise de  Müzikâ-i Hümâyun-ı  cenâb-ı mülûkâne  
mevcudunun  luzumdan çok ziyâde ve bunun bu derecelere  varması  dahi ma’lumat-ı ve irâde-i seniye-i hazret-i pâdişâhî 
hilâfında  bulunduğundan bu bâbda  bendelerinin  mücerred bu işin  âtisinde iyanen görünmekte olan mes’uliyetten  
ihtirâzen ibtida-i memuriyet-i kemterânemde bulduğum mevcûd derecesini tecavüz ettirmemeyi  iltizam etmiş ve şimdiki 
halde dahi münhal mahal olmadığından merkûmun  kayıt  ettirilememesi  hususunda ma’zuriyet   kemterânemi afv  ve  iğnâz 
ile mu’amele buyrulacağı ümid-i  âcizânesinde  bulunmuş olduğum muhat-ı ilm-i ismet penâhileri  buyruldukta ol babta emr 
ü ferman hazret-i  veliyyetü’lemrindir4. 
23 Rebiülevvel 91  /  28 Nisan 90 
5  Callisto Guatelli Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde çeşitli sürelerde Mûsika ser- muallimliği 
görevlerinde bulunmuştur. (Toker, 2012: 276) 
6  Ermeni asıllı Fransız olan Paul Dussape Abdülhamit döneminde Mûsika-i Hümâyûn ser-muallimliğine atanmıştır. Otuz 
seneden fazla süreyle Đstanbul’da kalan Dussape’ın doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. (Yöre, 2008: 430- 431) 
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eğitimi ve icrâ ekolünü terk ederek Mûsika-i Hümâyûn’a Fransız ekolünü benimsetmesi 
nedeniyle son derece önemlidir.  (Kosal, 2001: 06) 

 Daha sonra Klarnetçi Miralay Mehmet Ali Bey (1840-1895)8, Flütist Saffet Bey 
(1858-1939),9 Miralay Zati Arca (1863- 1951)10 ve son olarak Osman Zeki Üngör (1880-
1958)11Mûsika-i Hümâyûn ser-muallimi ve şefi olmuştur.  

 Yukarıda adını saydığımız tüm bu muallimlerin dönemlerinde eğitimin yanı sıra 
kurumsal yapının oluşturulması ve personel seçimi gibi konularda sıkıntılar devam etmiştir. 
Bu durum dönem dönem yapılan yönetmeliklerle giderilmeye çalışılmış ancak tam manasıyla 
bir düzen oluşturulamamıştır. Çalışmamızda sunduğumuz nizamnâmeler bu amaçla 
düzenlenmiş kapsamlı çalışmalardır.  

 Nizamnâmeler hakkında bilgi vermeden evvel, metinlerin ana başlıklarından biri olan 
¨Đnce Saz Heyeti¨ hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 20. Yüzyıldan itibaren bu isimle 
anılmaya başlanan bu topluluk, 19 yüzyıla ait çoğu kaynakta Sâzendegân-ı Hâssa adıyla 
anılmaktadır. Osmanlı sarayında Türk mûsikîsi icrâ etmekle yükümlü olan bu kurum dönemin 
pek çok önemli müzisyenini barındırması açısından son derece önemlidir. Bu topluluk 
Müezzinân-ı Hâssa, Mûsika-i Hümâyûn (Batı müziği ve askerî müzik orkestrası) ve Sultan 
Abdülhamid döneminde lağv edilen Şâiran-ı Hâssâ ile birlikte Mûsika-i Hümâyûn’un ana 
çatısını oluşturmaktadır.  

Dolmabahçe sarayının kurulmasından önce Enderûn’a bağlı olarak faaliyet gösteren 
Sâzendegân-ı Hâssâ’nın eğitim sistemi tam manası ile usta çırak ilişkisine bağlıydı. Bu 
kuruma personel temin edilmesi hususu ise belirli kriterler yerine, ser-sâzendenin ve kimi 
zaman sultanın beğenisine bağlıydı. Sâzendegân’a alınan kişiler Enderûn’da çoğunlukla 
mûsikîşinasların ikâmet ettiği ¨Seferli Odası ̈ ve K̈ilerli Odası  ̈ gibi odalara kaydettirilir ve 
bu odalarda bulunan ustaların nezâretinde mûsikî talim etmeleri sağlanırdı. Hafız Hızır Đlyas 
Bey tarafından Letâyif-i Enderûn adlı eserde nakil edilen şu bölüm yukarıda bahsettiğimiz 
sistemin anlaşılmasına yardımcı olabilecek mahiyettedir:  

“ Đlm-i mûsikîde sâni-i Farâbî ve lahn u elhânda mesîl-i Arâbî addolunan hânendeden Derviş Đsmâil 
Dede'nin mümtaz ve müntehab şâkirt-i müeddeblerinden Çilingirzâde Ahmed Ağa ile Dellâlzâde 
Đsmail Ağa'nın sadâları müessir ve meşreb ü mezhebleri de bir gibi olduğundan ahadühümâ âhere 
denk ve ikisine de bir diyecek olmadığı halde Dellâlzâde delâlet-i tevfik'i nime'r-refîk ile hâzine-i 
Hümâyûnu istek ve Çilingirzâde kendüye kapı açmak ümidiyle Seferli Odası’nda meşgûl-ı usûl-i 
âhenk ü düm tek oldu. (Hafız Hızır Đlyas, 2011: 120) 

 Dolmabahçe sarayının kurulmasının ardından değişen yaşam tarzı Sâzendegân’ın 

                                                                                                                                                         
7  Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmeyen d’Arenda Paşa  Osmanlı Devletinden aldığı davet üzerine   1880 yılında 
mûsikaya alınmış bu kurumda 1909 yılına kadar çeşitli mertebelerde hizmet etmiştir. (Yöre, 2008: 429) 
8  Đzmir marşı ve Plevne Marşı gibi bazı önemli eserlerin bestekârı da  olan Mehmet Ali Bey Guatelli Paşa’nın  
yardımcılığını yaptı ayrıca bir süre ser-muallimlik görevinde bulundu.  
                (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_Bey, 28.01.2015) 
9  Osmanlı Devleti tarafından eğitim amacıyla Fransa’ya gönderilmiş ve burada müzik eğitimi almıştır. Aynı zamanda iyi 
bir flütist olan Saffet Bey yurda dönüşünün ardından Mûsika-i Hümâyûn’da çalışmaya başlamış. II Meşrutiyet’in ardından 
Mûsika-i Hümâyûn ser-muallimi olarak atanmıştır.  
               (http://tr.wikipedia.org/wiki/Saffet_Atabinen, 28.01.2015)  
10  Đyi bir flütist ve klarnetist olan Zati Bey çok küçük yaşlarda  Mûsika’ya girmiş ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı 
zamanda müzik eğitimcisi olan Zâti Bey birçok kurumdan eğitmenlik yağmış ve müzik eğitimi hususunda bazı kitaplar 
yazmıştır. (Koçak, 2008:  43) 
11  Đstiklal marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör çok küçük yaşlarda Mûsika-i Hümâyûn’a girmiş saray orkestrasında 
keman icrâcılığı yapmış ve ilerleyen dönemlerde baş kemanlığa ve orkestra şefliğine kadar yükselmiştir. (Koçak,2007: 140-
141) 
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yapısında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple Sâzendegân-ı Hâssa, Mûsika-i 
Hümâyûn bünyesine alınmıştır. Ancak bu yeni sisteme geçiş esnasında bazı sıkıntıların 
oluştuğu ve odalara bağlı olarak yürütülen eğitimin terkedilmesi sonuncunda toplulukta 
çalışacak müzisyen bulmakta zorlanıldığı görülmektedir. Bu durumu izâle etmek amacı ile 
bazı ustaların hoca sıfatıyla Mûsika-i Hümâyûn’a alındıkları görülmektedir.   Bu durumu 
gösteren 1866 yılına ait bir belge dipnotta sunulmuştur.12 (BOA, HH.d, 650) 

 Arşiv belgelerinde usta ön adı ile anılan bu hocalar  tarafından sarayda kurulan 
meşkhânede eğitim verilmeye devam etmiştir. Ancak verilen bu eğitimin mahiyetini gösteren 
her hangi bir bulguya rastlamak mümkün olmamıştır. Sâzendegân-ı Hâssa’ya eleman temini 
ise daha önce de belirttiğimiz üzere belirli kriterlere bağlı olarak yapılan sınavlarla değil 
tamamen şahsi tercihlere göre gerçekleştirilmi ştir. Buna rağmen tarihi kaynaklar bize 
Sâzendegân-ı Hâssa’ya eleman seçimi hususunda çoğunlukla doğru kararlar verildiğini 
göstermektedir. Zira Dellalzâde Đsmail Efendi (1797- 1869)13, Haşim Bey (1815-1868)14, 
Hacı Arif Bey (1831,1834- 1885)15, Tanbûrî Büyük Osman Bey (1816-1885)16, Neyzen Sâlih 
Dede (?-1888)17  ve Kemençevî Nikolaki (?-1915)18  gibi birçok önemli mûsikîşinas 
Sâzendegân kadrolarında zaman zaman görev yapmışlardır. Ancak, müspet kriterlere 
bağlanmayan her seçimin yanlış sonuçlar doğuracağı düşünülmüş ve sunduğumuz 
nizamnâmeler ile Đnce Saz Heyeti’ne eleman alımı ve personelin terfî etme şartları 
düzenlenmiştir.  

 Sunduğumuz nizamnâmelerde bahsi geçen bir başka kurum da Müezzinân-ı Hâssa’dır. 
Sultanın kıldığı vakit namazlarında ve çeşitli dinî ritüellerin icrâsı esnasında görev yapan bu 
topluluk Türk mûsikîsini çok iyi bilen kişilerden oluşmaktaydı. Hatta bazı önemli isimlerin 
dönem dönem hem sâzendegân hem de Müezzinân kadrosunda bulundukları söylenebilir. 
Dellalzâde Đsmail Efendi ve Hâşim Bey bu isimlere örnek olarak gösterilebilir. Arşiv 

                                                 
12   “Muzika-i Hümâyûn-ı cenâb-ı şehriyârîde bulunan hânende ve sâzendelerin meşk ve talimine memûr Müezzinân-ı 
Hâssadan Hâşim Bey ile Santûri Đsmet Ağa ve Kanûnî Ömer Efendi ve Tanbûrî Osman Bey ve Kemânî Todoraki'ye işbu 
memûriyetlerine mahsus olmak üzere Hazine-i Hâssa-yı Hazret-i Şâhâneden şehriye dörder yüz kuruş maaş tahsisi ser 
kurenâ-ı cenâb-ı pâdişâhî âtıfetlü efendi hazretlerinin iktizâsı derkenâr etdirilerek manzur-ı ma’âlî- mevfûr-ı hazret-i tâcdârî 
buıyrulmak üzere arz –ı takdim kılınan bir kıt'a takririnde iş'ar olunmuş ise de ol bâbda her ne vechile emr ü fermân-ı 
hümâyûn-ı cenâb-ı hilâfetpenâhî müteallık ve şeref-südûr buyrulur ise muktezâ-ı münîfininin infazına müsaraat olunacağı 
cânib-i nezâret-i celîle- i hazine-yi hâssa-yı şâhâneden ba- tezkîre led- elistîzân mûmâileyhime zikr olunan memûriyetlerine 
mahsus olmak üzere hazine-i hâssa-i şâhâneden şehriye dörder yüz kuruş maaş tahsisi müteallık ve şeref südûr buyrulan emr 
ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne-i ittiza-yı âlîsinden bulunmuş olduğu, cevâben iş'ar buyrulmuş̧ olduğundan iktizâ-ı 
tesviyesi hâzine-i hâssa-yı şâhâne muhasebesinde led-es-suâl mûmâileyhime tahsis buyrulan murakkamü’l- miktar maaşların 
iş bu yetmiş iki senesinde vâkî yetmiş bir senesi kânun-ı evveli ibtidâsından itibâren Muzika-ı Hümâyûn’un Hazine-i Hâssa-yı 
şâhâneden muhasses bulunan iki bin dokuz yüz otuz kuruş maaşlarına ilâveten i'tâ kılınacağı malum olmak için hazine-i 
merkûme muhasebesine kayd ile Muzika-i Hümâyûn mirlivâsı izzetlü Necip Bey Efendi taraflarına ve sergi muhasebesine ilm 
ü haberlerinin tahriri husûsu derkenâr olunarak mûcibince ilm ü haberleri tahrir olunmak fermân- ı müşirî buyrulmuş 
olmağın mantukınca kayd olunup Muzika-yı Hümâyûn mirlivası izzetlü Beyefendi taraflarına ve hazine-i celile-i merkûme 
sergi muhasebesine başka başka ilm ü haberleri verilmiştir.  Fî 25 Rebî‘ü'l-âhir sene 1272[ 4 Ocak 1866] 
13  Enderûn’da yetişen icrâcı ve bestekâr Dellalzâde Đsmail Efendi II. Mahmut, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz 
dönemlerinde Sâzendegân ve Müezzinân’da hizmet etmiştir. ( Toker, 2012: 219-221) 
14  Ünlü bestekâr, hânende ve müzikolog Hâşim Bey II. Mahmut, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde 
Müezzinân ve Sâzendegân’da görev yapmıştır. (Toker, 2012: 225- 228) 
15  Ünlü bestekâr ve hânende Hacı Arif Bey Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde 
Sâzendegân’da görev yapmıştır. (Toker, 2102: 165-172) 
16  Türk mûsikîsi tarihinin önemli saz eseri bestekârları arasında yer alan Osman Bey II. Mahmut, Sultan Adülmecid, Sultan 
Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde Sâzendegânda görev yapmıştır.(Toker, 2012: 159- 164) 
17  Ünlü sâzende, bestekâr ve mutasavvıf Salih Dede, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde 
Sâzendegân’da görev yapmıştır. (Toker, 2012: 177-178), (Şükürova, 2009: 37-38)  
18  Ünlü icrâcı ve bestekâr Nikolaki Sultan Abdülaziz döneminde Sâzendegân’da görev yapmıştır. (Toker, 2012: 181-182) 
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kayıtlarında bu iki isimin hem sâzendegânda hem de müezzinânda çalıştığını gösteren birçok 
belge vardır. Ayrıca Yılmaz Öztuna, Dellalzâde’nin ser-müezzinlik görevine atandıktan sonra, 
Dellalzâde Đsmail Efendi adıyla çağırıldığını belirmiştir. (Öztuna, 1987: 62) 

 Personel sayısı on kişi civarında olan bu kuruma personel seçimi de Sâzendegân’ı 
Hâssa’da olduğu gibi ser- müezzin ve üst düzey yetkililerin tercihlerine dayanmaktaydı. 
Ancak Sâzendegân’dan farklı olarak bu kuruma alınanların herhangi bir eğitime tabi 
tutulduklarına dâir bir bilgi bulunmamaktadır. Sunduğumuz belge bu kuruma eleman temini 
ve personellerin yükselme kriterlerini düzenlemesi açısından da son derece önemlidir.  

 Nizamnâmeler Hakkında 

 Sunduğumuz iki nizamnâme birbirinin devamı olarak nitelendirilebilir. Đlk metin 
diğerine göre daha kısadır ve kurumun işleyişi hakkında özet bilgiler  vermektedir.19 Bu 
nizamnâmede personelin müzikal kabiliyetleri ve kurumun kendilerinden beklediği müzikal 
yeterlilik hakkında bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Đkinci nizamnâme, 4 
Cemaziyülevvel 1330 (21 Nisan 1912) tarihinde yürürlüğe giren ilk nizamnâmenin eksiklerini 
gidermek üzere yazılmıştır.  22 Cemâziyülâhir 1336 (4 Nisan 1918) tarihinde yayınlanan bu 
nizamnâme ile birlikte ilk nizamnâme lağv edilmiş ve Mûsika-i Hümâyûn, Đnce Saz Takımı 
ve Müezzinân-ı Hâssâ bu nizamnâmeye göre faaliyet göstermeye devam etmiştir. Bu 
nizâmnâmede bulunan müzikal unsurlar hakkında çalışmanın sonuç ve değerlendirme 
kısmında bilgi verilecektir.  

 Bu nizamnâmeler Saffet ve Zâti Bey’ler dönemlerinde hazırlanmıştır. Birinci Saffet 
Bey’in ser- muallimliği döneminde hazırlanmıştır. Đkinci nizamnâmenin hazırlandığı 
dönemde ise Zati Bey’in ser-muallim olduğu anlaşılmaktadır. Yılmaz Öztuna Saffet Bey’in 
1908 ile 1916 yılları arasında Mûsika’nın başında bulunduğunu belirtmiş onun emekli 
olmasının ardından ise Zâti Bey’in Mûsika’nın başına getirildiğini belirtmiştir. (Gazimihal, 
1955: 127) Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğumuz bir belge Mûsika-i Hümâyûn 
bünyesinde uzun yıllar boyunca yapılması elzem olan ıslahat çalışmalarının Saffet Bey ve 
Zâti Bey’in yöneticiliğe atanması ile birlikte hayat geçirilmeye başladığını göstermektedir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi evrakları arasından yer alan ve birinci nizamnâmenin yayınlanma 
tarihinden yaklaşık iki yıl önce tanzim edilmiş olduğu anlaşılan bir evrakta Saffet Bey’in 
Mûsika-i Hümâyûn muallimi olarak Zâti Bey’in ise Mûsika-i Hümâyûn muallim muavini 
olarak atandıkları belirtilmektedir. Bu belgede ayrıca Mûsika-i Hümâyûn mevcudunun 120’ye 
Müezzinân-ı Hâssa, Hademe-i Hâssa ve Đnce Saz Heyeti mevcudunun ise toplamda 120 kişiye 
indirileceği belirtilmektedir.  (BOA, BEO, 3725- 279274) 

 Bu bilgiler ilk nizamnâmenin mevcut hakkındaki maddesiyle uyumludur. Bu durum 
Saffet Bey ve Zati Bey’in yöneticiliğe atanması ile aynı dönemde alınan ıslahat kararının kısa 
bir süre sonra nizamnâme haline getirildiğini göstermektedir. 

 Đkinci nizamnâme kabul edilene kadar yaklaşık altı sene boyunca yürürlükte kalan 
birinci nizamnâmede Sultan Mehmed Reşat, Sadrazam Mehmed Said Paşa ve Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket Paşa’nın imzaları vardır. Bu nizamnâme üç fasıl ve on sekiz maddeden 
oluşmaktadır.  Birinci nizamnâme Bülent Alaner tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır. 
(http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=353046, 12.01.2015) Ancak onun devamı olarak 
nitelendirilebilecek daha geniş kapsamlı ikinci nizamnâmeyle yakından ilgili olduğundan 

                                                 
19  Đki nizamnâme de Başbakanlık Osmanlı Arşivi DUĐT( Dosya Usulü  Đrâdeler) 22/20 nolu gömlek içinde yer almaktadır.  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 48       Mart – Nisan 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                           www.akademikbakis.org 
 

617 

sadeleştirme yapılmadan sadece gerekli yerlerde köşeli parantez içinde açıklamalar yapılarak 
çalışmamıza orijinal haliyle dâhil edilmiştir. Şimdi kısaca bu nizamnâmenin içeriğinden 
bahsedelim.  

   ¨Birinci fasılda  ̈ Mûsika-i Hümâyûn’un kurumsal yapısı yöneticileri ve Mûsikaya 
kabul koşulları gibi konularda bilgiler verilmektedir.  

 ¨Đkinci fasıl  ̈ padişahın her türlü hizmetinden sorumlu olan Hademe-i Hâssa ile 
alakalıdır ve tarihsel müzikoloji alanında yaptığımız bu çalışmayla alakalı olmadığından 
metne dâhil edilmemiştir.   

 ¨Üçüncü fasıl ̈Müezzinân-ı Hâssa ve Đnce saz heyetinin işleyişi ve bu kurumlara kabul 
şartları ile ilgilidir. Ancak hem bu kısımda hem de Mûsika-i Hümâyûn ile ilgili kısımda 
personel adaylarının sahip olmaları gereken müzikal beceri düzeyi ve sınavların yapılış tazı 
hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir.   

 Đlkine göre daha geniş bir içeriğe sahip olan ikinci nizamnâme dört bab ve 46 
maddeden oluşmaktadır. 20   

 ¨Birinci babda  ̈ Mûsika-i Hümâyûn’un kurumsal yapısı hakkında uyulması gereken 
nizâmat anlatılmaktadır. Bu babda yer alan nizâmata göre Mûsika-i Hümâyun beş sınıfa 
ayrılmış ve 1’inci, 2’inci, 3’üncü’ ,4’üncü, 5’inci sınıflar adıyla isimlendirilmiştir. Mûsika-i 
Hümâyûn’a kabul edilenlerin beşinci sınıfa kaydedilmesine her sınıfta belirli bir hizmet 
süresini dolduranların yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde bir üst sınıfa geçmesine 
karar verilmiştir.  Bu babda sınıflarda doldurulması gereken azamî hizmet süreleri ve Mûsika-
i Hümâyûn muallimi ve ser muallimi olabilmek için gerekli şartlar belirtilmiştir.  

 ¨Đkinci Bab  ̈ Hademe-i Hâssa ile alakalıdır ilk nizamnâmede olduğu gibi çalışmaya 
dahil edilmemiştir.  

 ¨Üçüncü Bab ̈  Müezzinân-ı Hâssa kurumuna kabul ve üst sınıflara terfî etmenin 
şartları hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. 

 ¨Dördüncü Bab ̈Đnce Saz Heyetine kabul ve üst sınıflara terfî etme şartları hakkında 
ayrıntılı bilgiler vermektedir.  

 Dördüncü babın ardından ¨Mevadd-ı şetta  ̈[çeşitli maddeler] başlığı altında Mûsika-i 
Hümâyûn’ da bulunacak idârî personelin yükümlülükleri hakkında bilgiler verilmiş ayrıca her 
topluluğun kabul ve terfî imtihanlarının yapılış şekli ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca Mûsika-i Hümâyûn ser-muallimliği, muallim muavinliği, ser-sâzendelik ve 
ser-hânendelik sınavlarının yapılışı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.  

 

 

                                                 
20  Bu nizamnâmede Sultan Mehmet Reşat, Sadrazam ve Dâhiliye Nâzırı, Mehmet Talat [Paşa], Harbiye Nâzırı Enver 
[Paşa], Şeyhülislam ve Evkaf-ı Hümâyûn Nâzırı Ahmet Cemal, Hâriciye Nazırı Ahmet Nesimî [Sayman], Adliye Nâzırı ve 
Şurâ-yı Devlet Reisi Halil, Mâliye Nâzırı Câvid [ Mehmet Câvid Bey],  Nâfia Nâzırı ve Mârif Nâzır Vekili  Ali Münif [Paşa], 
Ticaret ve Ziraat Nâzırı Mustafa Şeref [Özkan] ve Posta, Telefon ve Telgraf Nâzırı Hüseyin Hâşim’in imzaları vardır.  
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Nizamnâmeler 

1. Nizamnâme 

Mûzika-i Hümâyun ve Hademe-yi Hümâyûn ile Müezzinân-ı Şehriyârî ve Đnce Saz 
Takımı hakkında nizamnâmedir. 

Lâyıha 

Birinci Fasıl Mûzika-i Hümâyun 

Birinci madde: Mûzika-i Hümâyun heyeti bir Mûzika-i Hümâyun muallimi ve bir 
Mûzika-i Hümâyun muallim muavini ve üç kısım muallimi, onu birinci ve yirmisi ikinci, 
otuzu üçüncü ve otuz beşi dördüncü sınıftan olmak ve şâkird sınıfında dahi yirmi kişi 
bulunmak üzere yüz yirmi kişiden mürekkeptir. 

 Đkinci madde: Mûzika ta’alimi için müceddiden duhûl edenlerin [kaydedileceklerin]  
on iki yaşından aşağı ön dört yaşından yukarı olmamaları ve  kuva-yı bedeniyyece [vücut 
kuvveti itibarıyla] musikacılığa müsaid  bulunmaları meşruttur [ şarttır]. 

 Üçüncü madde:  Mûzikaya âşina olanlardan Mûzika-i Hümâyun ’a duhûl etmek 
[girmek] isteyenler bil’ imtihan [imtihan ile] ibrâz edecekleri [ gösterecekleri] ehliyet ve  
mahârete göre  birinci maddede beyân olunan  beş sınıftan birine  kayıt olunurlar. 

 Dördüncü madde: Mûzika-i Hümâyûn’a kabul olunacakların ibtidâi şahadetnâmesini 
[ilkokul diplomasını] veya o derece mâlumatı hâiz bulunması lazımdır. Rüşdiye 
şahadetnâmesini hâiz olanlar [ortaokul diploması olanlar] tercih olunur. 

 Beşinci madde: Tarihi duhûllerinden i’tibaren üç sene geçmeksizin istifa edenlerin 
istifası kabul olunmaz. Đstifa veya devamsızlıkta ısrar eden veyahut usûl ü kanuna mugayir 
ahvalde bulunmalarından dolayı ihracı lazım gelenlerden sinn-i mükellefiyette [askerlik 
yaşına ulaşmış] bulunanlar haklarında mu’amele-i lazıme i’fa kılınmak [gerekli muâmele 
yapılmak] üzere cihet-i askeriyeye teslim edileceklerdir. Sinn-i mükellefiyete varmamış 
olanlar [askerlik yaşına ulaşmamış olanlar] veyahut hizmet-i askeriyesini i’fa etmiş olanlardan 
tarih-i duhûllerinden [göreve başlama tarihlerinden] i’tribaren kayıtları terkin olundukları 
[silindiği] tarihe kadar istifa eyledikleri maaşın sülüsü [üçde biri]  tazminat olarak ahz 
edilecektir [alınacaktır]. Şâkirdan sınıfında bulunanlardan kabiliyetsizlikleri tebeyyün ve 
tahakkuk edilenler [anlaşılanlar]  bila-tazminat [tazminatsız olarak]  ihrac kılınacaklardır. 

Altıncı madde: Terfî-i münhal [ boşalan bir yere terfî]   vukuunda lâ-akall[en az] bir 
sene kıdemli olmak,  tutulan devam ve hüsn-ü hal ve ehliyet ve sıhhat defterleri vukuatı ile 
icrâ kılınacak müsabaka imtihanında çalmakta olduğu sazın hizmetçe olan kıymet ve 
ehemmiyeti de nazar-ı mutâlaaya alınmak [ göz önünde bulundurulmak] şartı ile bir aşağı 
sınıf dâhilinde ehliyet ve iktidarı tebeyyün edene hasr edilir [ söz konusu kadro ehliyet ve 
iktidarı sahibi olduğu anlaşılan kişiye verilir]. 

Yedinci madde: Hizmet-i a’zamî [emekliliğe sevk için üst sınır] sınıflarla kısım 
muallimlerinde altmış ve Mûzika muallim-muavininde altmış beşdir [yaşıdır]. 

Sekizinci madde: Şakirdân sınıfına dahil olanlara yirmi yaşına vasıl oluncaya kadar 
Ulûm-ı diniyye [din ilimleri], Türkçe, Muhtasar Coğrafya, Muhtasar Tarih, Hesap gibi 
münasip görülecek fenler [dersler]  ayrıca, evkât-ı münâsebede [ münasip vakitlerde]  talim 
edilecektir. 
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Đkinci Fasıl Hademe-i Hümâyûn 

[9,10,11,12,13 ve 14. maddeler Hademe-i Hümâyûn ile ilgili olduğundan metne dâhil 
edilmemiştir.] 

Üçüncü Fasıl Müezzinân ve Đnce Saz Takımı 

On beşinci madde: Müezzinân-ı Şehriyârî silkine [mesleğine] ve Đnce Saz Takımı’na 
dahil olacakların on sekiz yaşından aşağı olmamaları ve rüşdiye şehadetnâmesini de hâiz 
bulunmaları [orta okul diplomasına sahip olmaları]   lazımdır. 

On altıncı madde:  Mûzika-i Hümâyûn faslının sekizinci maddesinden mâ-adâsı 
[gayrısı] ahkamı müezzinân ve ince saz takımı efrâdı  [fertleri- personeli] hakkında da cârî 
[geçerli] olacaktır. 

     Hâtime 

On yedinci madde: Fusûl-ı selase [üçüncü fasıllar] erbâbı hakkında her sene 
nihayetinde vukuat defterlerine müracaat ve muayene-i sıhhîye icrâ olunarak gerek sinn [yaş] 
ve gerek maluliyet [sağlık sorunları] cihetiyle tekâüde kesb-i istihkak edenler [emekliliğe hak 
kazananlar] tekâüde [ emekliye] sevk olunur. 

On sekizinci madde: Đş bu nizamnâmenin icrâsına harbiye nazırı memurdur. 

Đkinci Nizamnâme 

Mûsika-i Hümâyun ve Hademe-i Şâhâne Nizamnâmesi Lâyiha 

Birinci Bâb 

Mûsika-i Hümâyun Şûbesi 

Birinci Madde:  Hüsn-ü  ahlak  sahibi olduğu usûlen musaddak [tasdik edilmiş] 
bulunmak ve ilel  ve emrâzdan [hastalık ve sakatlıktan] sâlim olduğu bil’muayene [muayene 
ile] teyid etmek şartıyla Mûsika-i Hümâyûna  duhûl için [girmek için] tâlib olanların  suret-i 
tefrîkleri [seçilmeleri] ve münhâlata [açık kadrolara] kayd u kabulleri iş bu nizamnâme 
mûcebince [bu nizamnâmeye göre] icrâ olunur. 

Đkinci Madde: Mûsika- i Hümâyün şubesi beşinci sınıfdan başlamak üzere beş 
sınıftır. 

Üçüncü madde:  Beşinci sınıfa haricden namzed alınmak icâb ettiği zaman 
tâliblerden evvela on iki yaşından dûn[aşağı] olmamak ve istidâdıyla meşk edeceği sazda 
kabiliyet-i bedeniyyesi müsait bulunmak üzere sinnen [yaşı] en küçük olanlar sâniyen [ikinci 
olarak] bunlardan mekteb tahsili bin-nisbe [nisbeten] yüksek bulunanlar sâlisen [üçüncü 
olarak] bu ikincilerden bando veya orkestra sazlarından birini kavâidine [kurallarına] muvafık 
olmak şartıyla az veya çok çalabilib de ikmâli mâlumata kâbiliyeti bulunanlar bu tertib 
dairesinde tercih olur. 

Dördüncü madde: Üçüncü madde mûcebince [üçüncü madde icabına göre]  tercih 
olunacaklardan  on iki, on üç , on dört  ve on beş yaşlarında bulunanlar imtihanlara tâbi 
olmayıp diğerleri iş bu nizamnâme ahkamı dairesinde imtihana tâbidirler. 

 Beşinci Madde: Birinci ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflardan birinde münhall [boş 
kadro] bulunduğu takdirde münhall vuku bulan sınıfın mâdunundaki [altındaki] sınıfda 
bulunanlardan bil’imtihan ehliyeti kâfi görülenler alınır. Mâdun sınıfdan ehliyet-i kâfiye ibraz 
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eden [gerekli kabiliyete sahip olduğunu ortaya koyan] bulunmadığı takdirde sinnleri otuzdan 
ziyâde ve mâlumat-ı müktesebeleri sinleri ile mütenâsib [bilgileri yaşlarıyla orantılı] 
bulunmak şartıyla hâricden tâlib olanlar arasında bil’musabaka en ziyade isbat-ı ehliyet 
edenler alınır. 

 Altıncı madde: Tâliblerin müracaatları ancak senede bir defa olmak üzere Haziran’ın 
ibtidâsından on beşine kadar ve imtihanları Temmuz’un on beşinden Ağustos’un ibtidasına 
kadar olan müddet zarfında i’fa ve ikmâl kılınır. Đmtihanda şâyan-ı kabul görülenlerin 
[kazananların] isimleri Mûsika-i Hümâyun ve Hademe-i Hâssa-ı Şahâne kumandanlığınca 
Harbiye Nezâretine bildirilerek Nezâret’in tasdikinden sonra o senenin Eylül’ü ibtidâsından 
muteber olmak şartıyla kayıdları icrâ kılınır. 

 Yedinci Madde: Üçüncü madde mûcebince [icabına göre]  Mûsika-i Hümâyun’a 
kabul olunanlardan dördüncü maddenin birinci fıkrasında münderic esnan dâhilinde olanların 
[ 4. Ve 1. fıkralarda belirtilen yaşlarda olanların]  tarih-i duhûllerinden itibaren bir sene 
zarfında âdem-i kabiliyetleri tebeyyün ettiği takdirde [ kabiliyetsiz olduklarının belirlenmesi 
durumunda] kayıdları terkin edilerek  [silinerek] kendileri velilerine teslim olunurlar.  

 Sekizinci Madde: Mûsika-i Hümâyun ve Đnce Saz Takımlarının beşinci, dördüncü,  
sınıflarından istifa edenler sinn-i mükellefiyet-i askeriyye dahilinde [askerli yaşında] iseler 
keyfiyet-i hurûcları [Mûsika dışına çıkarılma durumları] mensub oldukları ahz-ı asker 
şu’besine [askerlik şubesine] bildirilir. 

Dokuzuncu madde:  Bir mertebeden diğerine terfî edilebilmek için evvela mâfevk 
mertebede [bir üst mertebede]  inhilâl vuku bulmak [açık kadro bulunması] sâniyen [ikinci 
olarak] devam ve hüsn-i hali musaddak [iyi hali tasdik edilmiş] bulunmak sâlisen [üçüncü 
olarak]  icrâ olunacak imtihanda ihrâz-ı muvaffakiyet eylemek [başarı elde etmek] şarttır. 

Onuncu madde: Madde-i sâbıkada beyân olunan şartlardan mâ-adâ kısım 
muallimliğine terfî edebilmek için. Birinci sınıfta lâ-akall [en az ]  altı ve muallim 
muavinliğine terfî edebilmek için kısım muallimliğinde lâ-akall dört ve muallimliğe terfî 
edilebilmek için bando veya orkestra idaresine ehliyetle beraber muallim muavinliğinde lâ-
akall  üç sene-i kamile  bulunmak şartdır. Ancak münhall [açık] olan mertebenin mâ-dûnunda 
[alt makamında] ikmâli müddet etmiş kimse bulunmaz ise imtihanla kabul hususunda müddet 
kaydı aranmaz. Bu suretle ikmâl-i müddet etmeksizin imtihana kabul olunub da ihrâz-ı 
muvaffakiyet edenler [başarılı olanlar] kısım muallimliğine veya muallim muavinliğine rütbe-
i haliyeleri ile tayin edilirler ve ikmâl-i müddet [gerekli süreyi tamamlayana kadar] edinceye 
kadar kendilerine iki mertebe maaşı arasındaki farkın sülüsanı [üçte ikisi]  ve muallimliğe 
terfî edenlere iki mertebe maaşı beynindeki farkın nısfı [yarısı] zamîmeten i’ta olunur 
[maaşına ek olarak verilir]. 

On birinci madde:  Đmtihan ve intihab [seçilme]  ve inhâ [ tebliğ etme] muamelatıyla 
[muâmeleleriyle] geçen zaman kıdem müddetinin hesabına idhal edilir. 

On ikinci madde: Sınıflarda ve kısım muallimliğinde inhilâl vukuu üzerine icrâ 
edilecek imtihan altıncı madde vechile ancak senede bir defa olmak üzere Temmuz’un on 
beşinden Ağustos’un ibtidâsına [başına]  kadar on beş gün zarfında i’fa ve ikmâl olunarak 
imtihanda şâyan-ı kabul görülenlerin isimleri Mûsika-i Hümâyun’a ve Hademe-i Hâssa –ı 
Şâhane kumandanlığınca Harbiye Nezâreti’ne iş’ar [bildirilir] ve nezâretin tasdikinden sonra 
o senenin Eylül’ü ibtidasından muteber [geçerli] olmak üzere kayıtları icrâ edilir.  
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Muallim-muavinliğine tayin için icrâ edilecek imtihanların bir vakt-i muayyeni 
[belirlenmiş bir tarihi]  mevcut olmayıp inhilâl vukuunu müteakip imtihan, intihab ve inhâ 
muamelâtı ifa olunur. 

Đkinci Bâb 

Hademe-i Şâhane Şu’besi 

13, 14, 15 ve 16. maddeler Hâdeme-yi Hümâyûn ile ilgili olduğundan metne dahil 
edilmemiştir. 

Üçüncü Bab 

Müezzinân-ı Şehriyâri Şubesi 

 On yedinci madde: Müezzinân-ı Şehriyârî silkine duhûle tâlib olanlar hâfız-ı Kuran-ı 
Kerim olmaları erbâb-ı salahdan [dine bağlı kişiler]  bulunmaları ve latif ve vüs’atli bir sadâya 
mâlik [güzel ve geniş aralıklı sahip] ve bir dereceye kadar mûsikîye vâkıf olmaları ve sınıf-ı 
ihtiyata nakil edilmiş bulunmaları ve teşkilat-ı bedeniyece ilel ve emrazdan ve kusurdan 
müsellem olmaları [hastalık ve sakatlıklarının bulunmaması]  şartdır. 

 On sekizinci madde:  Madde-i sabıkadaki şerâiti haiz olanlardan [bir önceki 
maddedeki şartları karşılayanların] vücûh u kırata [Kuran-ı Kerîm’i okuma kâidelerine]  vâkıf 
bulunanlar tercih olunur. 

 On dokuzuncu madde:  Gerek tâliblerin muayene ve imtihanlarıyla muâmele-i 
tedkikiyeleri gerek merâtibden birinde inhilâl vukuunda terfî edileceklerin imtihanı için ancak 
senede bir def’a  olmak üzere  Temmuz’un  on beşinden Ağustos’un  ibtidasına  kadar icrâ ve 
ikmâl olunarak kayıt ve kabule ve terfîye şâyan görülenlerin [layık görülenlerin] isimleri 
altıncı madde  vechile  Mûsika-i Hümaâyun’a  ve Hademe-i Şâhane kumandanlığınca Harbiye 
Nezâreti’ne  iş’ar ve nezâretin tasdikinden sonra  o senenin Eylül’ü ibtidasından muteber 
olmak şartıyla  kayıtları icrâ edilir. Yalnız ser müezzinliğe terfî için icâb eden muâmelât bu 
maddede muayyen miada [belirlenen zamana] tabi olmaksızın inhilâle müteakib i’fa olunur. 

 Yirminci madde:   Bir mertebeden diğerine terfî edilebilmek için evvela mâfevk 
mertebede inhilâl vuku bulmak sâniyen [ikinci olarak] devam hüsn-i hali musaddak [iyi hali 
tasdik edilmiş] bulunmak sâlisen [üçüncü olarak] ikinci sınıfa terfî edilebilmek için üçüncüde 
lâ-akall [en az] üç ve birinci sınıfa terfî edilebilmek için ikinci sınıfda lâ-akall üç ve ser 
müezzinliğe terfî edilebilmek için birincide lâ-akall altı sene-i kâmile bulunmuş olmak Râbian 
[dördüncü olarak] icrâ kılınacak imtihanda isbat-ı ehliyet etmek şarttır. Đş bu maddenin 
üçüncü fıkrasında beyan olunan müddetleri ikmâl etmiş kimse bulunmaz ise imtihana kabul 
hususunda müddet kaydı aranmaz.  Bu suretle ikmâl-i müddet etmeksizin imtihana kabul 
olunup da ihrâz-ı muvaffakiyet edenler [başarı gösterenler] rütbe-i haliyeleri ile mâfevk 
mertebeye tayin edilirler ve ikmâl-i müddet edinceye kadar kendilerine iki mertebe maaşı 
beynindeki farkın sülüsanı [üçte ikisi] zamîmeten i’ta olunur. 

Dördüncü Bâb 

Saray-ı Hümâyun Đnce Saz Takımı Şu’besi 

 Yirmi birinci madde. Đnce saz takımına duhûle tâlib olanlar evvelen teşkilat-ı 
bedeniyyece ilel ve emrâzdan ve kusurdan müsellem olmaları [hastalık ve sakatlıkları 
olmaması], sâniyen [ikinci olarak]  on sekiz veya on dokuz yaşlarında yahud sınıf-ı ihtiyata 
nakil etmiş bulunmaları, sâlisen [üçüncü olarak] hüsn ü ahlak ashâbından [iyi ahlak sahibi 
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kimselerden] olduklarını usûlen isbât etmeleri. Râbian ya latif ve vüsatli [geniş] bir sadâya 
mâlik olmakla beraber fusulu mûsikîye [mûsikî fasıllarına] vâkıf bulunmaları yahud fusulu 
mûsikîye [musiki fasıllarına] vâkıf olmakla beraber saz takımına dâhil âlat-ı mûsikîyyeden 
[mûsikî aletlerinden] birini çalmaları şarttır. 

 Yirmi ikinci madde:  Gerek tâliblerin muayene ve imtihanlarıyla muâmele-i 
tedkîkiyeleri  gerek merâtibden birinde  inhilâl vukuunda terfî edileceklerin  imtihanı  ancak 
senede bir defa olmak üzere Temmuz’un on beşinden  Ağustos’un ibtidâsına kadar icrâ ve 
ikmâl olunarak kayd u kabule ve terfîye şâyan [layık]  görülenlerin isimleri  altıncı madde 
vechile Mûsika-i Hümâyun ve Hademe-i Şâhâne kumandanlığınca Harbiye Nezâretine iş‘ar 
[bildirilir] ve nezâretin  tasdikinden sonra o senenin Eylül’ü iptidasında mu ‘teber [geçerli] 
olmak şartı ile  kayıtları icrâ edilir. Yalnız ser-hânende veya ser-sâzendeliğe terfî için icab 
eden muamelât bu maddede muayyen miada tabi olmaksızın inhilâli müteakib i’fa olunur. 

 Yirmi üçüncü madde: Bir mertebeden diğerine terfî edilebilmek için evelen mâfevk 
mertebede inhilâl vuku bulmak sâniyen, devam ve hüsnü hali musaddak bulunmak sâlisen 
üçüncü sınıfa terfî edebilmek için hidmet-i fiiliyye-i askeriye hizmetini i’fa etmiş bulunmakla 
beraber dördüncü sınıfda lâ-akall üç ve ikinci sınıfa terfî edilebilmek için üçüncü sınıfda lâ-
akall üç ve birinci sınıfa terfî edilebilmek için ikinci sınıfda lâ-akall üç ve ser-hânende ve ser-
sâzendeliğe terfî edilebilmek için birinci sınıfda lâ-akall altı sene-i kâmile bulunmuş olmak 
şartdır. Đş bu maddenin üçüncü fıkrasında beyan olunan müddetleri ikmâl etmiş kimse 
bulunmaz ise imtihana kabul hususunda müddet kaydı aranmaz. Bu suretle ikmâl-i müddet 
etmeksizin imtihana kabul olunup ta ihrâz-ı muvaffakiyet edenler rütbe-i haliyyeleri ile 
mâfevk mertbeye ta’in edilirler ve ikmâl-i müddet edinceye kadar kendilerine iki mertebe 
maaşı beynindeki farkın sülüsanı zamîmeten i’ta kılınır. 

Mevadd-ı Şettâ [Çeşitli Maddeler] 

 Yirmi dördüncü madde: Mûsika-i Hümâyun muallim ve muallim muavini ve kısım 
muallimleri ve Hademe-i Hümâyun müdür ve müdür muavini ile ser-müezzin ve ser-hânende 
veya ser-sâzendenin memuriyetleri alel-usûl irâde-i senîyye ile icrâ olunur. 

 Yirmi be şinci madde: Mûsika-i Hümâyun ve Hademe-i Şâhâne kumandanlığınca 
Harbiye Nezâretine vuku bulacak iş’ar [Harbiye Nezâretine bildirilmesi] üzerine şu’belerin 
birinden diğerine rütbe-yi haliye ile yahud iş bu nizamnâmede muayyen şerâit dâiresinde 
terfî-i rütbe ile ve kadrolar ihlal [kadro sayıları aşılmamak] edilmemek şartı ile tâlib veya rıza 
üzerine nakil caizdir. Bu takdirde evvelki şubede ihrâz olunan kıdem kemâ–kân mahfuz 
[eskiden olduğu şekliyle] kalır. 

 Yirmi altıncı madde: Gerek Mûsika-i Hümâyun gerek Đncesaz Takımı münhâlatında 
[açık kadrolarda]  hangi nevi saza ihtiyaç var ise imtihan o nevi sazdan icrâ olunur. 

 Yirmi yedinci madde: Bir mertebeden diğerine terfî için icrâ olunan imtihanda ihrâz-
ı muvaffakiyet edip [başarı gösterip]  iktidar ve ehliyeti müsâvî [denk] görülenlerin adedi 
münhall mahallerden [boş kadrolardan] fazla ise kıdemi ziyâde olan tercih edilir. Kıdemce 
müsâvat [denklik olması]  takdirinde Mûsika-i Hümâyun ile Đnce Saz Takımı’nda sazı 
orkestra veya bando ve yahud takımca daha ehemmiyetli [önemli] olan Hademe-i Şâhânede 
bir lisân-ı ecnebiye vâkıf bulunan [bir yabancı dil bilen] tercih edilir.  

 Yirmi sekizinci madde: Mûsika-i Hümâyun ve Hademe-i Hâssa–ı Şâhâne 
kumandanlığı vazife-i kitâbeti inzimam ile [birleştirilmi ş] Mûsika-i Hümâyun umûr-ı 
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kalemiyyesi [yazı işleri] kumandanlıkca Hademe-i Şahâne kadrosundan müntehab [seçilmiş] 
bir efendiye i’fa ettirilir. Bu katib Mûsika-i Hümâyuna mahsus üniforma iktisa eder [giyer]. 
Ve iş bu vazife ile mükellef olduğu müddetce Mûsika-i Hümâyun’nun idâresine tâbi bulunur. 
Hademe-i Şâhâne umûr-ı kalemiyyesi de kezalik [aynı şekilde] Hademe-i Şâhane 
kadrosundan müntehab bir efendiye i’fa ettirilir. Đş bu kâtipler terfî hususunda on altıncı 
madde ahkâmına tabidirler. 

 Yirmi dokuzuncu madde: Mûsika-i Hümâyun mensubinine [mensuplarına]  heyet-i 
ta’limiyye [eğitim kurulu] tarafından nazariyât-ı mûsikî ve ilm-i ahenk [armoni] dahi tedrîs 
olunur. 

 Otuzuncu madde: Mûsika-i Hümâyun ve Đnce Saz Takımına mensub efendiler san’at 
ve haysiyetlerine ve vazifelerine halel getirmemek ve kumandanlıktan me’zuniyet almak [izin 
almak] şartları ile haricde sivil olarak konser i’ta ve konserlere iştirak ve tedrîsat icrâ 
edebilirler [Konser düzenleyebilir, konserlere katılabilir ve eğitmenlik yapabilirler]. 

 Otuz birinci madde:  Hizmet-i filiye-yi askeriyesini geçirmiş veya o sinne vasıl 
olmamış  [yaşa ulaşmamış] beşinci sınıf mensubini [mensubları] ile hizmet-i filiyye-yi 
askeriyesine vasıl olmamış dördüncü sınıf mensubininden su’i hallerine mebni [kötü 
hallerinden dolayı] devam-ı me’muriyetleri caiz olmayanların Mûsika-i Hümâyun ve 
Hademe-i Hâssa-yı Şâhâne kumandanlığınca Harbiye Nezâreti ile bil’muhabere [Harbiye 
Nezâreti haberdar edilerek] kayıtları terkin olunur [silinir]. 

 Otuz ikinci madde: Her senenin Martı içinde bil cümle şu’beler mevcudu muayene-i 
sıhhıyeden [sağlık muayenesinden] geçirilerek ahvâl-i sıhhıyesi vazifesini i’faya gayr-ı müsait 
olanlar hakkında tanzim edilecek raporla alel-usûl tedkik olunmak üzere sıhhıye-yi askeriye 
dairesine gönderilir. 

 Otuz üçüncü madde: Đş bu nizamnâmede beyân olunan muayene-i sıhhıye Mûsika-i 
Hümâyun ve Hademe-i Şâhâne heyat-ı sıhhıyesince icrâ olunur. Ve tanzim kılınacak raporla 
alelusul tedkik olunmak üzere sıhhıye-yi askeriye dairesine gönderilir. 

 Otuz dördüncü madde: Otuz ikinci ve otuz üçüncü maddeler mûcebince [icabına 
göre] sıhıyye-yi askeriye dairesine gönderilen raporlar üzerine tekrar muayeneye luzum 
görüldüğü takdirde bu muayene-yi sıhhıye-yi askeriye dâiresince icrâ olunur. 

 Otuz beşinci madde: Đmtihanlarda her bir sual için tam numero beşdir. Mûsika-i 
Hümâyun imtihanlarında saz talimine mahsus kitablardan, etüdlerden ve konçertolardan 
müntehab [seçilmiş] parçalar ile ufak eserlere çalışmak için talebelere bir ay mühlet verilir. 
Umûmiyetle imtihanlarda suallerin birinden sıfır alanlar üss-i mizanı ikmâl etseler [sınav 
geçme baraj puanını almış olsalar] dahi imtihanda kazanamamış addolunurlar [sayılırlar]. 
Ancak Mûsika-i Hümâyûn üçüncü ve ikinci sınıflarına terfî imtihanlarıyla Đnce Saz Takımı 
imtihanlarında istiktab-ı mûsikîden [dikteden]  sıfır alanların o sualden imtihanı bir defa daha 
icrâ olunur. 
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 Otuz altıncı madde: Đmtihan programı ber vechi atidir: 

Mûsika-i Hümâyun Đmtihan Programı 

1 

Beşinci sınıfa kabul imtihanı 

 Evvelen Saz talimine mahsus kitaplardan müntehab bir parçanın çalınması,  sâniyen 
tâliblerin hiç görmedikleri bir parçanın çalınması. 

Bu imtihanda üss-i mizan altıdır. 

2 

Dördüncü sınıfa terfî imtihanı 

 Evvelen saz talimine mahsus bir parçanın kitablardan müntehab bir parçanın 
çalınması, sâniyen ufak eserlerden müntehab bir parçanın çalınması sâlisen tâliblerin hiç 
görmedikleri bir eserin çalınması. Bu imtihanda üss-i mizan yedidir. 

3 

Üçüncü Sınıfa Terfî Đmtihanı 

 Evvelen etüdlerden veya büyük parçalardan bir eserin çalınması, sâniyen tâliblerin hiç 
görmedikleri bir eserin çalınması,  sâlisen [üçüncü olarak] istiktâb-ı mûsikî. Bu imtihanda 
üss-i mizan sekizdir. 

4 

Đkinci Sınıfa Terfî Đmtihanı 

 Evvelen üçüncü sınıfa terfî imtihanındakilerin fevkinde [üstünde] olmak üzere 
etüdlerden veya büyük parçalardan bir eserin çalınması, sâniyen tâliblerin hiç görmedikleri bir 
eserin çalınması sâlisen istiktâb-ı mûsikî bu imtihanda üss-i mizan dokuzdur. 

5 

Birinci Sınıfa Terfî Đmtihanı 

 Evvelen ikinci sınıfa terfî, imtihanındakilerin fevkinde olmak üzere etüdlerden veya 
büyük parçalardan bir eser çalınması, sâniyen tâliblerin hiç görmedikleri bir eserin çalınması, 
sâlisen istiktab-ı mûsikî bu imtihanda üss-i mizan ondur. 

6 

Kısım-muallimli ğine Terfî Sınavı 

 Evvelen Konçertolardan müntehab bir parçanın çalınması, sâniyen tâliblerin hiç 
görmedikleri bir eserin çalınması sâlisen istiktâb-ı mûsikî, Râbian [dördüncü olarak] 
tarnspozisyon, hamisen [beşinci olarak] ilm-i ahenge [armoni] dair mâlumat. Bu imtihan da 
üss-i mizan on beşdir. 

7 

Muallim-muavinli ğine Terfî sınavı 

 Evvelen Konçertolardan müntehab bir parçanın çalınması, sâniyen tâliblerin hiç 
görmedikleri bir eserin çalınması, sâlisen istiktâb-ı mûsikî, râbian transpozisyon, hamisen 
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bando veya orkestra için yazılmış bir eserin bando veya orkestrada aranje edilmesi, sâdisen 
[altıncı olarak] ilm-i ahenge dair mâlumat. [Armoniye dair bilgi] Bu imtihanın üss-i mizan on 
dokuzdur. 

Đnce Saz Takımı’nın Đmtihan Programı 

8 

Dördüncü Sınıfa Duhûl Đmtihanı 

 Evvelen Rast, Suzinâk, Nihâvent, Hicazkâr, Kürdî-hicazkâr, Uşşâk, Beyâtî, Karciğar, 
Hicaz, Hüseynî, Hüzzam, Acemaşîran, Yegâh makamlarından. Hânendegân için taksim ve 
fasıllar sâzendegân için taksim ve fasıllarla beraber peşrev ve saz semâisi.  

 Sâniyen, Sofyan, Düyek, Süreyya, Devrihindi, Yürüksemâî,  Katakofti, Aksak, 
Ağıraksak,  Aksaksemâî, Senginsemâî, Evfer, Curcuna usulleri. Sâlisen tâliblerin hiç 
görmedikleri bir eserin hânendeler tarafından terennüm olunması ve sâzendeler tarafından 
çalınması. 

 Bu imtihanda üss-i mizan yedidir. 

9 

Üçüncü Sınıf’a Terfî Đmtihanı 

 Evvelen dördüncü sınıfa duhûl imtihanındaki makamlarla beraber Neveser, Saba, 
Đsfahan, Nişâburek, Tahir, Gerdâniye, Şehnaz, Beyâtî-araban, Muhayyer, Segâh, Beste Nigâr, 
Eviç Makamlarından hânendegân için taksim ve fasıllar ve sâzendegan için taksim ve fasıllar 
ile beraber peşrev ve saz semâisi. 

 Sâniyen, Dördüncü sınıfa duhûl imtihânındaki usullerle beraber Devrirevan, Nimhafif, 
Hafif, Frenkcin, Frengifer, Berefşan, Ferimuhammes, Nimdevir, Devrikebir, Nimsâkil, Fahte, 
Çember, Zencir usulleri. 

Sâlisen tâliblerin hiç görmedikleri bir eserin hânendeler tarafından terennüm olunması 
ve sâzendeler tarafından çalınması. 

Rabi’an istiktâb-ı mûsîkî. 

Bu Đmtihanda üss-i mizan on birdir. 

10 

Đkinci Sınıfa Terfî Đmtihanı 

 Evvelen dördüncü sınıfa duhûl ve üçüncü sınıfa terfî imtihanlarındaki makamlarla 
beraber Mahur, Uzzal, Dügâh, Araban, Neva, Gülizar, Acem, Arazba [r], Bûselik, Kürdî, 
Sabâzemzeme, Irak, Dilkeşhâveran, Evcara, Ferahnak, Bûselikaşiran, Hüseynîaşiran, Nühüft, 
Şevkutarab, Şevkefzâ, Suzîdil, Ferahfezâ,  makamlarından hânendegân için taksim ve fasıllar 
ve sâzendegân için taksim ve fasıllarla,  peşrev ve saz semâisi. 

Sâniyen, dördüncü sınıfa duhûl ve üçüncü sınıfa terfî imtihanlarında ki usullerle 
beraber, Evset [Evsat], Lenkfahte, Sakil, Remel, Hezec, Darbıtürkî, Durakevferi, Darbeyn 
usulleri. 

Sâlisen, tâliblerin hiçi görmedikleri bir eserin hânendeler tarafından terennüm 
olunması ve sazendenler tarafından çalınması. 
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Râbian, istiktâb-ı Mûsikî 

Bu imtihanda üss-i mizan on ikidir. 

      11 

Birinci Sınıfa Terfî Đmtihanı 

Evvelen Dördüncü sınıfa duhûl üçüncü ve ikinci sınıflara terfî imtihanlarındaki 
makamlardan hânendeler için taksim ve fasıllar, sâzendeler için taksim ve fasıllarla beraber 
peşrev ve saz semâisi ve bunlara ilaveten gerek hânende gerek sâzendeler için Sazkâr, 
Suzidilara, Pesendîde, Büzürkzâvil, Şevkidil, Tarz-ınevin, Çargâh, Hümâyun, Nişâbur, 
Sultânîırak, Hisarkûçek, Sipihr, Zirgüle, Muhayyersünbüle, Sabâbûselik, Hicazbûselik, 
Hisarbûselik, Nevabûselik, Acem, Evicbûselik, Arazbarbûselik, Mahurbûselik, Beyatîbûselik, 
Gerdâniye-bûselik, Şehnazbûselik, Tahirbûselik, Muhayyerbûselik, Beyâtîarabanbûselik,  
Nevâkürdî, Acemkürdî, Muhayyerkürdî, Zevktutarab, Müste’âr, Mâye, Vechiarazbar, 
Revnâknümâ, Besteisfahan, Rahatülervâh, Tarzıcedîd, Şevkaver, Zirefken[d], Dilkeşide, 
Sultânîyegâh makamlarından taksim. 

Sâniyen, dördüncü sınıfa duhûl üçüncü ve ikinci sınıflara terfî imtihanlarındaki 
usullerle beraber Darbıfetih, Hâvi usulleri. 

Sâlisen, tâliblerin hiç görmedikleri bir eserin hânendeler tarafından terennüm edilmesi 
ve sâzendeler tarafından çalınması. 

Râbian, istiktab-ı Mûsikî. 

Hamisen, şark mûsikîsi nazariyatına dâir ma’lumat. 

Sâdisen, bir ince saz takımının idaresi. 

Bu imtihanda Üss-i mizan on yedidir. 

12 

Ser-hânendelik veya Ser-sâzendelik Đmtihanı  

Evvelen sınıflar imtihanındaki makamâtın kâffesi [tümü] hakkında ma’lumat-ı 
mükemmele. 

Sâniyen, sınıflar imtihanlarındaki usullerin kâffesi. 

Sâlisen, tâliblerin hiç görmedikleri bir eserin sâzendeler tarafından çalınması, 
hânendeler tarafından terennüm olunması. 

Râbian, istiktâb-ı mûsikî 

Hâmisen, şark mûsikîsi nazariyatı. 

Sâdisen, bir incesaz takımının idaresi. 

Bu imtihanda Üss-i mizan yirmi dörtdür. 

Otuz Yedinci Madde: Mûsika-i Hümâyun’da kısım muallimliği ve muallim 
muavinliği imtihanlarından mâ-adâ imtihanlar Mûsika-i Hümâyûn mualliminin taht-ı 
riyâsetinde [reisliği altında] olmak üzere muallim muavini ve kısım muallimleri ile tahta ve 
bakır ve kirişli sazlar mütehassıslarından sınıflara mensub birer zattan müteşekkil bir heyet-i 
mümeyyize [seçici kurul] tarafından icrâ olunur. 
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Kısım muallimliği ve muallim muavinliği imtihanında heyet-i mümeyyize Mûsika-i 
Hümâyun muallimi ile haricden ve Garp mûsikîsi mütehassıslarından kumandanlıkça 
bil’intihab [seçilerek] davet edilecek üç zattan teşekkül ve heyete kumandan riyaset eder. 
Yevm-i imtihanın ta’ini [Đmtihan gününün belirlenmesi] kumandanlığa aiddir. 

Otuz sekizinci madde: Hademe-i Şâhâne tebâsında üçüncü ve ikinci ve birinci 
sınıflara terfî imtihanı kumandanın riyasetinde olmak üzere Hademe-i Şâhâne müdürü ve 
müdür-muavini ile mâiyet-i seniyye piyade taburu [sultana ait piyâde taburu] kumandanından 
ve Hademe-i Hâssa-ı Şâhâne birinci sınıf mensubini arasından kumandanlıkça müntehab iki 
zattan mürekkeb bir heyet-i mümeyyize ma’rifetle icrâ olunur. 

Otuz dokuzuncu madde: Hademe-i Şâhâne müdür-muavinliği imtihanı kumandanın 
taht-ı riyâsetinde olmak üzere Mûsika-i Hümâyun muallimi veya muallim-muavini ve 
Hademe-i Şâhâne müdürü ve maiyet-i seniyye piyade taburu kumandanı ile ser-müezzin-i 
şehriyârîden mürekkep bir heyet-i mümeyyize marifetiyle icrâ olunur.   

Kırkıncı madde: Müezzinân-ı şehriyârî şu’besine kabul imtihanı kumandanın taht-ı 
riyasetinde olmak üzere Mûsika-i Hümâyun heyet-i taalimiyesinden [eğitim kurulundan] bir 
zat ve ser-müezzin ve ser-hânende veya ser-sâzende ile birinci sınıf müezzinân arasından 
kumandanlıkça müntehab iki zatdan müteşekkil bir heyet-i mümeyyize, ma’rifetle icrâ olunur. 

Kırk birinci madde:  Müezzinân-ı şehriyârî şubesinde ikinci ve birinci sınıflara terfî 
imtihanı kumandanın taht-ı riyasetinde olmak üzere imam-ı evvel veya imam-ı sâni-i şehriyârî 
[Sultan’ın birinci veya ikinci imamları] ve Musikâ-i Hümâyun heyet-i taalimiyyesinden bir 
zat ve ser-müezzinân-ı şehriyârî ve ser-hânende veya ser-sâzende ile birinci sınıf 
müezzinândan kumandanlıkça müntehab iki zattan müteşekkil bir heyet-i mümeyyize 
ma’arifetle icrâ olunur. 

Kırk ikinci madde:  Ser-müezzinânlığa terfî imtihanı kumandanın taht-ı riyasetinde 
olmak üzere imam-ı evvel veya imam-ı sâni-i şehriyâri [Sultan’ın birinci veya ikinci 
imamları] ve Mûsika-i Hümâyun heyet-i talimiyesinden bir zat ile ser hânende veya ser-
sâzendeden müteşekkil bir heyet-i mümeyyize marifetiyle icrâ olunur. 

Kırk üçüncü madde: Đnce Saz Takımın’da ser-hânendelik veya ser-sâzendelik 
imtihanlarından mâ-adâ imtihanlar ser-hânende veya ser-sâzendenin taht-ı riyâsetinde olmak 
üzere Mûsika-i Hümâyûn Đncesaz Takımı birinci sınıfları mensubininden ikişer zat ile Şark 
mûsikîsi mütehassıslarından üç zatdan mürekkep bir heyet-i mümeyyize ma’arifetle icrâ 
olunur.   

Ser-hânendelik veya ser-sâzendelik imtihanında heyet-i mümeyyize Mûsika-i 
Hümâyun ve Hademe-i Şâhâne kumandanının taht-ı riyasetinde olmak üzere Mûsika-i 
Hümâyun heyet-i taalimiyyesinden bir zat ile ser müezzin-i şehriyârî ve kumandanlıkça 
bil’intihab [seçilerek] da’vet edilecek Şark mûsikîsi mütehassıslarından üç zatdan teşekkül 
eder. Yevm-i imtihanın taini kumandanlığa aiddir 

Kırk dördüncü madde:  Mûsika ve Hademe-i Hümâyun ile müezzinân-ı şehriyârî ve 
Đnce Saz Takımı hakkındaki 4 Cemaziyülevvel 1330 ve 8 Nisan 1328 [21 Nisan 1912] tarihli 
nizamnâme mülgadır [kaldırılmıştır] .  

Kırk beşinci madde: iş bu nizamnâme yevm-i neşrinin ferdâsından [yayın tarihinin 
bir gün sonrasından] itibaren meri’ülicrâdır [ yürürlüğe girmiştir]. 
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Kırk altıncı madde:   Đş bu nizamnâme icrâsına harbiye nazırı memurdur. 

Đş bu lâyiha-ı nizamiyenin mevki-i mer’iyyete vazını [yürürlüğe konulmasını] ve 
nizâmat-ı devlete ilavesini irâde eyledim. 

22 Cemâziyülâhir 1336, 4 Nisan 1334 [4 Nisan 1918] 

 Sonuç: 

 Yayınladığımız iki nizamnâmede Mûsika-i Hümâyûn, Đnce Saz Takımı ve Müezzinân-
ı Hâssa’nın kurumsal yapısının yanı sıra bu kurumlarda icrâ edilen müziğin yapısı ile ilgili 
bazı ipuçlarına ulaşmak mümkündür. Şimdi nizamnâmelerde yer alan bu önemli 
husussulardan kısaca bahsedelim.  

 Daha öncede belirttiğimiz gibi birinci nizamnâme diğerine göre oldukça kısadır ve 
toplulukların müzikalitesi hakkında geniş bilgi vermemektedir.  Ancak bu metinde yer alan 
toplulukların işleyişi ve personelden beklenen müzikal yeterlilikle ilgili bazı maddeler bahsi 
geçen toplulukların yapısını anlamak için oldukça önemlidir.  

 Örneğin birinci fasıl beşinci maddede Mûsikaya kabul edenlerden bir yıl sonunda 
yeteneksiz oldukları tespit edilenlerin topluluk ilişiklerinin kesileceği belirtilmektedir. Bu 
maddenin Mûsikada uzun süre boyunca var olan kalifiye eleman sorununun gidermek için 
tanzim edildiği aşikârdır. Başka bir deyişle bu nizamnâme topluluğun müzikal kalitesini 
arttırmak için atılmış önemli bir adım olarak gösterilebilir.  

 Kaliteyi arttırma çabalarına örnek gösterilebilecek bir başka maddede birinci fasıl 
yedinci maddedir. Bu maddede azami hizmet sınırları verilmiştir. Buna göre altmış yaşını 
geçen personel ve kısım muallimleri emekliye sevk edilecektir. Bu sınır muallim 
muavinlerinde ise altmış beşdir. 

 Birinci nizamnâmede yer alan başka bir unsurda birinci fasıl sekizinci maddede yer 
almaktadır. Bu maddede Mûsikaya öğrenci olarak kabul edilenlerin uygun zamanlarda bazı 
dersler alacakları belirtilmiş bu derslerin adı verilmiştir. Bu durum Mûsika-i Hümâyûn’un 
tam manasıyla formel olmasa da bir okul rolünü üstlendiğini göstermektedir.   

 Đlkine göre oldukça geniş bir içeriğe sahip olan ikinci nizamnâme mezkûr kurumların 
müzikalitesi hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Özellikle kabul ve terfî sınavları 
hakkında verilen geniş bilgiler kurumların müzikalitesi hakkında önemli ipuçları 
içermektedir.   

 Mûsikaya kabul ve yeteneksiz olduğu tespit edilenlerin kurumla ilişiklerinin kesilmesi 
gibi konuların bu metinde de yer aldığı görülmektedir. Ancak birinci nizamnâmede de yer 
alan bazı maddelerin yanı sıra ikinci metinde birçok yeni madde bulunmaktadır. Bunlar 
arasında dikkat çekici olanlardan biri Mûsika üyelerinin saray dışında icrâ-yı sanat yapmasına 
izin veren otuzuncu maddedir. Daha önceki dönemlerde Mûsika mensuplarının dışarda 
çalışmasına dair bir yasak olduğunu gösteren bir belgeye rastlayamadık. Ancak, Sultan II. 
Abdülhamid dönemine ait bir jurnalde Mûsika mensuplarının bazı kibar konaklarında maaş 
karşılığında müzik icrâ etmelerinin şikâyet edilmesi böyle bir yasağın varlığını gösterir 
mahiyettedir. ( BOA, Y.EE, 15- 201) 

 Đkinci nizamnâmede Mûsika-i Hümâyûn’un kabul ve terfî sınavları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verilmektedir. Bu nizamnâmede yer alan bilgilere göre Mûsika-i Hümâyûn beş sınıfa 
ayrılmış öğrenci sıfatıyla Mûsikaya kabul edilenler beşinci sınıfa kaydedilmiş ve her sınıf için 
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belirlenen asgari hizmet süresinin dolmasının ardından sınavla bir üst sınıfa geçmişlerdir. 
Metinde kabul ve terfî sınavlarının nasıl yapılacağı en ince ayrıntılarına kadar anlatılmıştır.  

 37. maddeye göre kısım muallimliği ve muallim-muavinliği haricindeki sınavlar ser-
muallim başkanlığında muallim-muavini, kısım muallimleri ve sınıflarda çalışmakta bir tahta, 
bir bakır ve bir de kirişli saz uzmanından oluşan komisyon tarafından yapılmaktaydı. 
Muallim-muavinliği ve kısım-muallimliği sınavı ise dışardan seçilen üç uzman ve ser-
muallimden oluşan bir komisyonca yapılmaktaydı. 35. Maddede ise sınavlarda çalınacak etüt 
ve küçük eserlerin sınava girecek personele bir ay önce tebliğ edildiği ve bu sürede 
çalışmalarının istendiği belirtilmektedir. Bu eserlerin adları ve etütlerin yer aldığı metotlar 
hakkında bilgi verilmemesine karşın her üst sınıfa geçişte biraz daha zor etütlerin ve eserlerin 
çalındığı muhakkaktır.  

 Beşinci sınıfa kabul imtihanında hiç görülmeyen bir eserin çalınmasının şart 
koşulması Mûsikaya öğrenci olarak kabul edilmek için bile nota bilme şartının arandığını 
göstermektedir. Bu madde daha önceki dönemlerde Mûsikada var olan müzikalitesi düşük 
personel sorununu gidermek için oldukça önemlidir.  

 4. sınıfa terfî imtihanında zorluk dereceleri, beşinci sınıf imtihanına göre artmış bazı 
etüt ve küçük eserlerin çalındığını görmekteyiz, ayrıca bu sınavda deşifre yapmanın zorunlu 
olduğu görülmektedir. 3. Sınıfa terfî imtihanında müfredata diğer sınavlardaki şartların 
yanında bir de dikte yapma şartının eklendiği görülmektedir. Đkinci sınıfa terfî imtihanında ise 
hem büyük formlardan birine ait eser çalmanın hem de deşifrenin yanında dikte yapmanın da 
zorunluğu olduğu dikkati çekmektedir. Birinci sınıfa terfî imtihanında ise tüm bu şartlar 
yerine getirildikten sonra diğer sınıflardaki eserlere göre zorluk derecesi daha yüksek 
eserlerin çalınması istenmiştir.   

 Kısım muallimi olma sınavında tüm şartların yerine getirilmesinin ardından adayların 
armoni bilgilerinin sınandığı görülmektedir. Muallim-muavinliği sınavında ise daha önce 
sınanan tüm becerilerin yanı sıra adayların kompozisyon becerilerinin de sınandığı 
görülmektedir. 

 Bu nizamnâmede Đncesaz heyeti mensuplarının terfî sınavları hakkında verilen 
bilgiler, gerek kurum mensuplarının müzikalitesini göstermesi gerekse dönemin Türk 
mûsikîsi eğitim sistemi hakkında çeşitli ipuçları ihtiva etmesi sebebiyle son derece önemlidir.  

 Đncesaz Heyeti sınavları ser-hânende ve ser-sâzendenin başkanlığında heyetin 1. 
Sınıfına mensup iki kişi ve dışarıdan davet edilen üç Şark mûsikîsi uzmanından oluşan bir 
heyet tarafından yapılmıştır. Ser-hânendelik ve ser-sâzendelik sınavı ise Mûsika-i Hümâyûn 
ve Hâdeme-yi Hümâyûn kumandanın başkanlığında Mûsika-i Hümâyûn eğitim 
komisyonundan bir kişi, ser-müezzin ve dışardan davet edilen Şark mûsikîsi uzmanı üç kişi 
tarafından yapılmıştır.  

 Sınavların içeriğine bakıldığında gerek bu nizamnâme ile elde edilmek istenen 
müzikalite gerekse dönemin mûsikî anlayışına ilişkin çıkarımlar yapmak mümkündür.  Şimdi 
bunlardan kısaca bahsedelim: 

 21 maddede Đnce Saz heyetine kabul edilecek kişilerin fusûl-i mûsikîye (mûsikî 
fasıllarına) vâkıf olmanın yanı sıra ya geniş aralıklı ve hoş bir sese sahip olmaları gerektiği ya 
da Türk mûsikîsi sazlarından birini çalmaları gerektiği vurgulanmıştır.  
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 Terfî imtihanlarında ise her sınıfa geçişte zorluk dereceleri artan makamlardan 
hânendeler için gazel ve fasıl icrâsı, 21 sâzendeler için ise her sınıf için belirtilen makâmlarda 
taksim ve fâsıllarla beraber peşrev ve saz semâisi icrâsı sınavın içeriğine dâhil edilmiştir.  

 Ayrıca her üst sınıfa geçişte zorluk derecesi yükselen usullerin vurulması sınavların 
zorunlulukları arasında yer almaktadır. Dördüncü sınıfa kabul imtihanında 4 zamanlı Sofyan, 
6 zamanlı Sengin Semâi, 7 zamanlı Devrihindî, Düyek ve Katakofti, 9 zamanlı Aksak, 
Ağıraksak ve Evfer, 10 zamanlı Aksak semai ve Curcuna usullerinin icrâ edilmesi istenmiştir.  

 Üçüncü sınıfa terfî imtihanında ise 12 zamanlı Frenkçin ve 14 zamanlı Devrirevân 
usûllerinin yanı sıra, Büyük usuller adı altında sınıflandırılan 16 zamanlı Fer’, 18 zamanlı 
Nim devir, 20 zamanlı Fahte, 24 zamanlı Çenber ve Nimsâkil, 28 zamanlı Frengifer ve 
Devrikebir, 32 zamanlı Berfeşan ve Hafif usulleri ve Dizi Usûller başlığı altında 
sınıflandırılan 120 zamanlı Zencir usulünün vurulması zorunlu kılınmıştır.  

 2. sınıfa terfî imtihanında ise yeniden küçük usûller sınıfındaki bir usûlün icrâ 
edilmesinin istendiği görülmektedir. Bu usûl 10 zamanlı Lenkfahte usûludür.  Bu usulün yanı 
sıra 18 zamanlı, Darbıtürkî,  21 zamanlı Durakevferi, 22 zamanlı Hezec, 26 zamanlı Evsat, 28 
zamanlı Remel ve 48 zamanlı Sakil usûllerinin icrâ edilmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bu 
imtihanda iki farklı büyük usûlün birer, ikişer veya üçer defa arka arkaya tekrar edilmesiyle 
oluşan Darbeyn usûlllerin icrâsı da müfredata dâhil edilmiştir. 

 Birinci sınıfa terfî imtihanında ise tüm sınıflara terfî imtihanlarında icrâ edilenlerin 
yanı sıra yanı sıra 64 zamanlı Havî ve 88 zamanlı Darbıfetih usûllerinin icrâ edilmesi zorunlu 
kılınmıştır.  

 Ser-sâzendelik ve ser-hânendelik sınavlarında ise adaylar, saydığımız tüm bu usûlleri 
bilmekle yükümlü kılınmışlardır.  

 Đnce saz takımı sınavlarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da üçüncü sınıfa terfî 
imtihanından itibaren adaylara deşifre ve dikte yaptırıldığının görülmesidir. Bu durum metnin 
hazırlandığı dönemde Đnce Saz Heyetinde nota eğitimi verildiğini veya verilmesinin 
planlandığını göstermesi açısından son derece önemlidir.  

 Birinci sınıfa terfî imtihanında ise tüm bu zorunlulukların yanına nazariyât ve ince saz 
takımı idaresi sınavlarının eklendiği görülmektedir. Ser-hânendelik veya ser-sâzendelik 
sınavında ise tüm bu şartların yerine getirilmesinin yanı sıra tüm sınıflarda öğretilen makam 
ve usûllerinin bilindiğinin sınav heyetine ispatlanması gerekmektedir.  

 Müezzinân-ı Hâssa’ya kabul ve terfî sınavlarının yapılışı ile ilgili metinde herhangi bir 
bilgi yer almamaktadır. Ancak Müezzinân ile ilgili maddelerden bu topluluğun üç sınıftan 
müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır.  Maddelerde ayrıca Müezzinân-ı Hâssa sınavını kimlerin 
yapacağı ve Müezzinân’a katılmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler gibi konularda 
bilgiler yer aldığı görülmektedir. 

 17. maddede Müezzinân-ı Hâssa topluluğuna girmeye aday olanların hafız olmaları,  
güzel bir sese sahip olmaları ve dine bağlı kişilerden olmaları gerektiği söyleniyor. Ayrıca 
taliplerin bir dereceye mûsikîye vâkıf olmalarının gerektiği belirtiliyor. Bu durum bize 

                                                 
21  Metinde hânendeler için taksim ve fasıllar olarak yazılmıştır. Ancak buradaki kasıt her makamdan bir fasıl icrâ edilmesi olmamalıdır 
kastedilen büyük ihtimalle seçilen bir makâmdan fasıl ve bazı makâmlardan seçilmiş münferid eserler olmalıdır.  
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Müezzinân üyelerinin Türk mûsikîsi ile olan ünsiyetlerini göstermesi açısından son derece 
önemlidir.  

 Müezzinân-ı Hâssa topluluğunun Türk mûsikîsi ile olan ilişkisi sınav komisyonlarında 
da göze çarpmaktadır. Zirâ 43. maddede sınıflara terfî imtihanında ser-sâzende veya ser-
hânendenin de değerlendirme kurulunda yer aldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca ser-müezzinliğe 
terfî sınavında da ser-hânende veya ser-sâzendenin görev yaptığı dikkat çekmektedir.  

 Bu çalışmada tüm özellikleri ile açıklamaya çalıştığımız bu iki nizamnâme dönemin 
müzik toplulukları üzerinde yapılmak istenen ıslahatı göstermesi açısından oldukça önemlidir. 
Bu ıslahat çabalarının ne oranda başarıya ulaştığı ancak yapılacak kapsamlı bir başka çalışma 
ile anlaşılabilir. Ancak bu iki metin özellikle günümüz müzik toplulukları için bile 
uygulanılabilecek nitelikte bir terfî ve yönetim sitemini kapsayan bir içeriğe sahiptir. Bu 
çalışmanın hem bu yönüyle hem de dönemin Batı müziği, Türk müziği ve Dinî mûsikî 
icrâcılığının prototipi olarak değerlendirebileceğimiz topluluklardaki müzik anlayışını 
yansıtması sebebiyle önemli bilgiler içerdiğini düşünmekteyiz.   
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