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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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BÜYÜK C ĐHAD’I ANLAMAYA DA ĐR BĐR DEĞERLENDĐRME 

Yrd. Doç. Dr. Musa KAVAL ∗∗∗∗ 

Öz 
Geçmişte Müslümanlar için büyük bir motivasyon olan “cihad” kavramı son yıllarda Müslümanlara ve 

Đslam’a yönelik bir utanç vesilesi yapılmak isteniyor. Tarihi ve politik bir geçmişi de olan cihad kavramının terör 
ile birlikte anti-Đslami bir yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Şiddet, terör ve kutsal savaş retoriği ile 
manasızlaştırılan cihad kavramının gerçek manasını bulması için “büyük cihad” ifadesinin ele alınmasının 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Đman ile başlayarak bütün yaşamı Allah’ın emrettiği şekilde sürdürebilme 
misyonunu yükleyen bu ifade tasavvufi bir derinlik ile birlikte geçmişte Đslam medeniyetinin gelişmesinde 
büyük katkılar sağlamıştır. Ölmeden önce nefsini öldürebilen sufiler insanın değerini çok iyi anladıkları için 
bütün insanlık için hayırlı olduğuna inandıkları cihad anlayışları sayesinde kansız başarılar kazanabilmişlerdi. 
Bugünün dehşet verici atmosferinde insanlığın huzuru için sufilerin yaptığı gibi bireyin kendi içinde büyük 
cihadını başlatma zorunluluğu vardır. 

Anahtar Kelimeler:  Büyük cihad, cihad, tasavvuf, nefis 
 

AN EVALUATION TO UNDERSTAND THE GREAT JIHAD 
 

Abstract 
“Jihad” concept which was a major motivation for the muslims in the past is to be made an 

ambarrassment to muslims and Islam in recent years. Also having a historical and political meaning we witness 
that the concept of cihad is being handle with terror in an anti-Islamic approach. It is thought to be useful taking 
concept of jihad which was made meaningless by rhetoric of violence, terror and holy war with notion of “great 
war” in order to refer real meaning. Starting with faith this concept which installs the mission of living the whole 
life as God commanded has contributed great contributions to Islam civilization with a mystical depth. Sufis who 
killed their nafs before dying and understood the value of human able to gain bloodles succes believed to be 
better for all mankind by means of jihad. Today’s horrific atmosphere starting great jihad in every indiviual in 
theirself is an obligation for the peace of humanity as sufis did in tha past. 

Key Words: Great jihad, jihad, sufism, nafs. 
 

Büyük Cihad 
Đslam geleneğinde “büyük cihad” olarak nitelendirilen nefse karşı verilen mücadele en 

çok tasavvuf ehlince önemsenmiştir. Đslam’ın mânevi derinliğini tecrübe etmeye 
hedefleyenler en büyük düşman iyilik ve kötülük işleme kabiliyetlerine sahip (Şems, 91/8) 
nefis aşırı derecede kötülüğü emrettiği için (Yûsuf, 12/53) onu arındıranların kurtuluşa 
ereceği bildirilmi ştir (Şems, 91/9). Aynı şekilde Hz. Peygamber’de; “Senin en zararlı 
düşmanın nefsindir.” (Acluni, I,143) buyurarak nefsin ne denli tehlikeli olduğuna dikkatleri 
çekmiştir. Nefsi en büyük put olarak tarif eden Mevlânâ şu benzetmeyi yapar: “Nefis putların 
anasıdır. Đnsanların yaptıkları put yılan ise nefis ejderhadır. Đnsanların elleriyle yaptıkları 
putlar kırılır, yok edilir ama nefis her daim kıvılcım üretmeye meyilli çakmak gibidir.” 
(Mesnevi, I, b.772-3). Yusuf suresinde bildirildiği üzere insana kötülüğü fısıldayan nefis hiç 
boş durmaz. Her an hileler kuran nefsin her bir hilesinde yüzlerce Firavun bulunur (Mesnevi, 
I, b.780). 

Mutasavvıflar tarafından “Uğrumuzda cihad edenlere, (Bize ulaştıracak) yollar 
gösteririz…” (Ankebût, 29/69) âyeti maddi cihadın yanında mânevi cihad olarak da 
değerlendirilip mücahade alanı olarak kabul edilmiştir (Cebecioğlu 2004: 448-449). Đnsan için 
ideal makam olan insan-ı kâmil’e erişebilmek için izlenmesi gerek seyr-i suluk’un gerçek 
düşmanı nefistir. Đslam ve tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan nefse karşı verilen 
savaş; “büyük cihad” olarak tarif edilmiştir. Hz. Peygamber’in otuz bin kişiden teşekkül etmiş 
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en büyük ordu ile Bizans’a karşı çıktığı sefer dönüşü “Küçük cihattan büyük cihada 
gidiyoruz. O nefisle cihattır.” (Suyuti, II,73) hâdisi nefis tezkiyesinin büyük cihad olarak 
tanımlanmasında önem arz etmektedir. Her ne kadar bu hâdisin zayıf olduğu bildirilmiş ise de 
bu anlamı kuvvetlendiren hadisler vardır. Örneğin “Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan 
kimsedir” (Tirmizi, Cihad, 2) hâdisi bunlardan biridir.  

Özellikle tasavvuf ehlince vurgulanan büyük cihad kavramı bazen tenkit edilmiştir. 
Fikizi cihadın küçümsendiği, geri plana itildiği yönünde gelişen bu eleştirilerin devamında 
tasavvufun Đslam’ı eylemsellikten uzaklaştırdığı, bireysel ve toplumsal olarak pasif bir 
yaşantıya sevk ettiği ifade edilir. Đslam medeniyeti tarihindeki sayısız kurum ve şahsiyetlerin 
faaliyetleriyle tasavvufun, Đslam toplumuna hizmetleri bu düşüncelerin manasız olduğunu 
gösterir. Đlerleyen bölümlerde tasavvuf ehlinin fiziki savaş ile birlikte cihad anlayışının çok 
yönlü olarak icra edildiğine dair örnekler verilecektir.  

Günümüz dünyasında terörle birlikte anılan cihad kavramı Batılılar tarafından yanlış 
tanıtılarak onların siyasi ve ekonomik gücü ellerinde tutmaya devam ettirebilmeleri adına 
manasından saptırılmaktadır. Müslümanlar tarafından farkındalığı oldukça yüksek olan bu 
realiteye rağmen Müslümanların cihad kavramı konusunda bütüncül bir anlayışa sahip 
olmadığını görüyoruz. Batı’da ve Müslümanlar arasında cihad kavramının manası 
konusundaki ayrılığın temelinde siyasi ve ekonomik argümanlar olduğu tartışmasızdır.  

Öte yandan dini bir kavram olduğu yönünde itirazın bulunmadığı cihad, ekonomik ve 
siyasal hedefler uğruna barış ve adaletin tesisi olmaktan uzaklaştırılarak fitne ve kaosun 
enstrümanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde birçok konuda olduğu gibi 
kavramlar zaman içerisinde anlam ve amaç yönünde değişime uğramaktadır. Cihad ifadesi de 
dini manasından uzaklaştırılarak konjenktörel siyasetin bir terimi haline getirilmiştir. Modern 
dünyada dinin yerine hakim unsur olan politikanın dini ifadeler üzerinden geliştirdiği 
pragmatik manalandırmalar kelimenin gerçek anlamından sapmasına yol açmaktadır. Bu 
nedenle dini bir terim olan cihad çok geniş ve çeşitli boyutları olan bir mücadele anlamına 
gelirken politik çıkarlar uğrununa yapılan dar bir manaya sıkıştırılmıştır. Böyle bir ortamda 
küçük cihad olarak tarif edilen fiziki savaşı, büyük olarak tarif edilen nefse karşı cihad ile 
birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Bu manada nefse karşı verilmesi istenen büyük cihadın psikolojik, sosyolojik, 
teknolojik, politik, ekonomik ve kültürel olarak büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Örneğin 
tasavvufi eğiminde klişe özdeyişlerden biri olan az yeme, az yeme ve az konuşma nefsin 
terbiyesinde uygulanabilmiş olsa bugün Müslümanların yaşam tarzlarındaki meydana gelecek 
farklılıktan dolayı dünyanın sistemi değişmek durumunda kalabilirdi. Az yeme anlayışı ile 
tüketimde israfın azaltılması, az uyuma ile zamanı iyi değerlendirip üretimin arttırılması ve az 
konuşma ile de toplumları kitlesel kaosa sürükleyen iletişimin olumsuz etkilerinden kurtulma 
imkânı elde edilebilirdi. Böyle bir yaşam tarzı, dünyanın enerji kaynakları bakımından 
vazgeçilmez olan müslüman coğrafyasına hakim olabilmek için büyük yıkımlara sebep olmuş 
modern sömürge düzeninin temelini sarsacaktır. Öte yandan Müslümanların dünya nüfusunun 
%25’ini oluşturduğunu düşündüğümüzde bu tarz yaşam tarzının bütün alanlarda inkar 
edilemeyecek etkileri olacaktır. Sadece bu gerçekler dahi müslümanın cihadının sadece silahlı 
mücadeleye indirgemek Đslam ve insanlık adına kısıtlayıcı bir tavır olmanın ötesinde zararlı 
olduğu düşünülebilir. Đslam’ın her yönüyle müslümanın yaşantısına yön veren hükümleri 
doğrultusunda onun manevi tecrübelerini de yaşantılama gayesini taşıyan tasavvuf ehlinin 
sahip oldukları hoşgörülü tavrıyla terörizm ile birlikte anılan cihadın doğru anlaşılmasında 
büyük katkıları olmuştur. Geçmişte toplumun her kademesine yönelik güzel uygulamaları ile 
Đslam kardeşliği için yapılan hizmetlerden hareketle bugünün dünyasında insanlara dayatılan 
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egoist dürtülerle tesis edilen yaşam tarzı ve yönetim sistemlerine karşı Đslam’ın adalet ve 
eşitli ğini yeniden örneklendirebilir.  

Batının ekonomik ve politik saiklerle zarar verdiği cihad kavramının öncelikle 
Müslümanlar tarafından doğru anlaşılması gerekmektedir. Zaten gayr-i Müslimler çok daha 
önceden Đslam’ı şiddet ve barbarlıkla suçlayarak cihad kavramını gerçek anlamından 
uzaklaştırıp tahrip etmişlerdir (Roy 1987: 35-39). Bunun yanında 11 Eylül saldırıları sonrası 
basın aracılığıyla Đslam’a karşı korku ile birlikte nefret uyandırıldı (Dirks 2004: 223). Đslami 
cihadçı teröristlerle mücade ederken müslüman kimliğinin düşmanmış gibi muamele görmesi 
(Abbas 2005) kendi çıkarları için Ortadoğu’da şiddet ve baskıcı yönetimlerle ortak hareket 
eden Amerika’ya karşı nefreti arttırdı (Chomsky 2003: 86). Güç uğruna kullanılan ve 
yıpratılan dini değerler beklenenin aksine uzun süredir haksızlığa uğradığını düşünen 
gençlerin radikalleşmesine neden oldu (Waardenburg 2002). Ekonomik, politik ve sosyal arka 
planı olan bütün bu sorunların kaynağı olarak Đslam’ın cihad kavramının sunulmasının büyük 
bir sorun oluğu kesindir. Zira profanlaştırma geleneği ile yeniden dini kavramlar üzerinden 
geliştirilmeye çalışılacak savaşın kimseye yararı olamaz. Bugün yaşanan bütün sorunların 
kaynağı olarak gösterilmeye çalışılan Đslam ve cihad bütün bu gayretlere rağmen 
Müslümanlar adalet ve insan onurunu gözeten Đslam ve cihadın gerçek manasının herkes 
tarafından anlaşılabilmesi için gayret sarf etmelidirler. Bunu gerçekleştirebilmenin yoluda 
büyük cihadı bütün yaşama yaymaktan geçmektedir. Böylece cihad kavramı sadece fiziki 
savaş manasını aşarak zaman içerisinde ortaya çıkan sosyal değişimlere doğru bir dini tepki 
verilmesini sağlayacak dinamik bir kavram olarak Đslam’ın ruhunu ortaya koyacaktır 
(Taleqani 1986; 13-18).  

 
Kur’an-ı Kerim’de Cihad 
Kur’an-ı Kerimde otuz âyette geçen cihad kavramının savaş anlamıyla birlikte geniş bir 

mücadele alanı ve süreci olduğunu görürüz. Örneğin Mâide süresi otuz beşinci âyette “Ey 
iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun 
yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” buyrulur. Müfessirler âyet ile ilgili olarak Allah’a 
itaat ederek O’nun rızasını kazanmaya vesile olacak amelleri işlemeye gayret etmeyi ifade 
ettiğini söylerler. Dolayısıyla cihadın Allah’ın rızasını gözeterek işlemeye gayret gösterilen 
bütün âmelleri kapsadığını anlıyoruz. Bu anlamda cihad, Allah’ın kuluna ihsan etmiş olduğu 
bedeni, zihni ve mali kuvvetleri kulun, Allah yolunda feda ederek O’nun rızasına erişme 
çabasıdır. Bu uğurda düşmana, nefse, şeytana karşı can, mal, dil ve kalp ile yapılan her türlü 
mücadele cihaddır (Đbn Kayyum 1992: 9-11). 

Allah, Ku’an-ı Kerim’de canlarıyla ve mallarıyla cihad edenleri övmüştür (Nisa, 4/95, 
Tevbe, 9/22, 41). Cihad edenleri mükafatlandıracağını vaad eden Allah (Hadid, 57/7, 10,11; 
Tevbe, 9/121; Enfal, 8/60) onların geçmiş günahlarını bağışlayacağını ve onları cennete 
yerleştireceğini müjdeler (Saff, 61/10-13). Herhangi bir özrü olmadan geri kalanlar ile Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit sayılmaz( Nisa, 4/95) ve onların Allah 
katındaki mertebeleri daha üstündür (Tevbe, 9/20). Bu kadar övülen cihad ehlinin aslında 
kendisi için cihad ettiği bildiren Allah (Ankebût, 29/6) onlara bildikleri ile âmel ettikleri 
takdirde bilmediklerine eriştireceğini vaad eder (Đbn Kesir, 29/69). Đbn Kesir’in tefsirindeki 
bu açıklamaya benzer şekilde sufiler kutsi hâdise atıfta bulunarak seyr-i sûlük mücahadesinde 
sâlikin Allah’ın ihsanları ile lütuflandırıldığından bahsederler. Yani sufinin nefsine karşı 
vermiş olduğu ve büyük cihad olarak tarif ettiği mücahadesinde bildiklerini tatbik ettikten 
sonra Allah’ın ilhamlar vasıtayla bilmedikleri konusunda onu aydınlatılacağı ve daha üstün 
makamlara doğru yol alabilmesi için varidatlara nail olacağı müjdesidir.  
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Đsfâhâni cihad’ın ce-he-de kökünden türediğini, “üstün gayret sarf etmek” anlamına 
geldiğini ifade eder. Kişinin bütün imkanlarını ve kapasitesini kullanarak düşman, şeytan ve 
kendisinin hırs ve bencilliğine karşı verdiği mücadele cihaddır ( 1992: 208). Đbn Kayyum ise 
cihadın dört zeminde sürdürülmesi gerektiğini ifade eder. Birinci etapta nefse, ikinci olarak 
şeytana, üçüncü olarak inanmayanlara, dördüncü olarak da münafıklara karşı verilmelidir. 
Öncelikle mücadele edilmesi gereken nefsin doğru bir imana sahip olması, iyi ve güzel 
bilgiler edinmesi ve âmele yönelmesi için uğraşılmalıdır (2004: 57). Bu manada Hz. 
Peygamber’in risaletinin ilk evresi olan Mekke döneminde inen âyetlerin nefislerde doğru 
imanın yerleşmesi için âyetlerin kısa ve bütün insanlara hitap ettiği görülür. Nefislerde 
kemale eren imandan sonra Medine döneminde inen âyetlerle inanmayanlara karşı yapılacak 
cihadın olgunlaşması için ümmet birliğinin ve kardeşliğinin önemini görürüz (bkz. Shalabi 
1974). Hz. Peygamber döneminde tatbik edilen cihad anlayışında insani ve toplumsal 
gerçeklerin göz önünde bulundurulduğunu görürüz. “Đslam’ın ruhbanlığı cihaddır.” (Hanbel 
1895) diyen Hz. Peygamber’in devimini hiç kaybetmemesi gereken mânevi bir mücadele 
yapılması gerektiğini risâlet sürecinde ortaya koymuştur.  

Hz. Peygamber’in savaşları bağlamında cihadı değerlendirdiğimizde en çok sıkıntı ve 
işkenceye maruz kaldığı Mekke döneminde savaşmadığını görüyoruz. Savaş izninin 
Medine’ye hicretten iki yıl sonra âyet ile verildiğini ve savaşılacak kişilerinde dinlerini 
yaşamaları hususunda kendilerine zulmedenler olduğu anlıyoruz; “Sizinle savaşanlara karşı 
Allah (c.c.) yolunda siz de savaşın.” (Bakara, 2/190). Dolayısıyla Hz. Peygamber’in hayatına 
bakıldığında savaşılan kesimlerin Müslümanların dinleri ve toplumsal yaşamları konularında 
fitne ve fesat çıkarma gayretinde olanlar olduğuna şahit oluruz. Bu manada Hz. Peygamber 
gibi zorunlu olduğunda Allah yolunda ve toplumun huzuruna hizmet etme bağlamında 
başvurulan üç kategoriden birisi olan savaş da cihaddır (Ibnu’l Jauzi 1985: 231-232). Đslam’ın 
savunma amacıyla başvurmak durumunda kaldığı son seçenek olan savaş aslında insan onuru 
tehditlere ve saldırılara karşı savunmaktan başka bir şey değildir (Attar 1981:17). Geçmişte 
yaşamış olduğu birçok acıdan dolayı kini artan Müslümanların kendilerini savunma psikoloji 
ile savaşı çözüm olarak düşünmeleri doğal bir refleks olarak görülebilse bile kolaycılık ve 
işlevsellikten uzak olduğu düşünülebilir. Zira Hz. Peygamber örneğini göz önünde 
bulundurulmadan birey ve toplumsal anlamda cihadın diğer etaplarında başarı 
kazanılmadığında savaş cephesinde başarının beklenmesi mümkün görünmemektedir. Kendi 
nefsine karşı kesintisiz, sistematik ve geniş kapsamlı mücahade disiplininden yoksun kişilerin 
düşmana karşı fiziki savaşı da kaybetmesi olasıdır (Ali Ashraf 1987:125) Çünkü savaşın 
kazanılması için mali, ilmi ve toplumsal bir takım lojistik kaynaklardan desteklere ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaçların bireyin egosunun üzerinde bir değere sahip olup işe koşulması için 
nefis terbiyesinin önemi büyüktür. 

Mücadele edilecek rakipler olarak nefis, düşman, şeytan ve münafıkların gösterilmiş 
olmasının yanında Allah, Müslümanlara savaşta “aşırıya gidilmemesini” emretmiştir (Bakara, 
2/190). Bu anlamda müslüman savaşta bile ölçülü olmalı, hırsına ve kinine yenilerek öc alma 
duygusu ile savaşmamalı, Allah’ın emrettiği ölçüler içerisinde savaşmalıdır. Dinlerini yaşama 
konusunda Müslümanlara zulmetmeyenlere dair de “Allah, sizi, din konusunda sizinle 
savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil 
davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah, adil davrananları sever.” (Mümtehine, 60/8) 
buyurulmuştur. Dolayısıyla savaş halinde olunmayan kesimlere karşı iyi davranarak onlara 
Đslami tavrı güzel bir şekilde sergilemek de aslında cihaddır.  

Savaş ve güzel davranış yöntemlerinin yanında üçüncü olarak sözle cihad yöntemi de 
vardır (Damaghani 2003: 232-233). Đletişim çağında olduğumuz bu dönemde güzel ve doğru 
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söz sarf etmenin gönüllerde ve şuurlarda oluşturduğu etkileri inkar edemeyiz. Hz. 
Peygamber’in sayıları üçyüzü aşan ve Medine’de etkili olan yahudilikten dönen münafıklara 
karşı sabırla sürdürdüğü sözlü cihad sonucunda sayılar dörte kadar inmiştir. Böylece Hz. 
Peygamber hem onların sadık imanın lezzetinden ve bereketinden istifade etmelerine vesile 
olmuş hemde toplumsal huzurun bozulmamasını sağlayarak dünya geçimliği adına örnek 
olmuştur. Bugün müslüman coğrafyasında birbirini kâfir ilan edip savaşın meşru kılındığı 
gerçeğini göz önünde aldığımızda nefse karşı cihadın önemini daha iyi anlıyoruz. Haram 
olduğu halde müslüman kardeşinin kanını akıtmaktan çekinmeyen hatta bunu cihad sayan 
kesimler karşımıza çıkmaktadır (bkz. Watt 1968: 14-15). Kâfirlere karşı verilmesi istenen 
mücadelede bile ölçünün Kur’an olduğunun belirtilmesi (Furkan, 25/52) Müslümanlar 
arasında vuku bulan iç kargaşasının din merkezli olmayıp dünyevi bir takım saiklerle nefsin 
güdümünde cereyan ettiğini düşünebiliriz.  

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in yaşamındaki örneklerle açık bir şekilde anlaşıldığı 
gibi cihad düşmanla fiziki savaş durumunun yanında bütün hayatın Allah’ın Kur’an’da 
emrettiği şekilde, O’nun rızasına uygun donatılmasıdır. Belirli dönemlerde Müslümanların 
dinleri ve öz varlıklarını fitneden korumak ve oluşacak engelleri ortadan kaldırma adına 
savaşa bir savunma hakkı olarak izin verilmiştir (Kutub, I/468). Adalet ve insan onurunun 
korunması için modern hukukun da savunma hakkı olarak kabul ettiği bu gerçeği Đslam söz 
konusu olduğunda aşırılık ve şiddet düşkünlüğü olarak göstermek kabul edilemez. Modern 
yönetim algısında bile savaşın bazı durumlarda barışın tesisi ve sürdürebilirliği konusunda 
önemli bir tedbir olduğu kabulü Đslam’ın savunma amacıyla izin verdiği bu hakkı Đslam’ın 
dini ve dünyevi işler konusunda ne derece ahenkli bir sistem olduğunun delilidir. Bu manada 
Đslam’ın cihad anlayışı bütün hayatı kuşatan iman ve onun gereği olan güzel âmeli misyon 
olarak göstermekle birlikte insanı kemale erdirecek bu yolların engellerle kapatılması 
durumunda müslümanı baskılardan ve zulümlerden kurtararak onların Đslam ile olan 
birlikteli ğinin uygun bir şekilde sağlanabilmesi için savaş olanağı da tanır (Đbn Kesir, I/376). 

Müslümanlar için her anlamda en güzel örnek olan Hz. Peygamber’in cihad anlayışı 
doğru analiz edilmelidir. Yirmi üç yıllık risalet döneminde birçok keyfi baskı ve eziyete 
rağmen on beşinci yılda savaş emrinin verildiğini görüyoruz. Hz. Peygamber gibi etkileyici 
bir şahsiyetin rehberliğinde on beş yıl gibi bir süre Müslümanların iman ve sosyal hayat adına 
belirli bir eğitimden sonra az sayıda olmalarına rağmen kendilerinden her açıdan üstün olan 
inanmayanlara karşı mukavamet kazandıklarını biliyoruz. Yukarıda da ele aldığımız gibi 
savaş seçeneğinde başarılı olabilmek için doğru bir iman ve güzel âmel ile desteklenmiş bir 
bireysel ve toplumsal yapı gereklidir. Savaş gibi büyük yıkıma karşı hazırlıklı olunabilmesi, 
biraz sonra ölme riski ile karşı karşıya kalan bireyin cesaret gösterebilmesi, savaş esnasında 
karşılaşılacak zorluklara sabırla karşılık verilebilmesi ve savaş sonrası için hayatın yeniden 
düzenleyebilme ümidini muhafaza edebilmeleri için insanların çok önceden bir takım maddi 
ve manevi imkanlarla donatılması zorunludur. Dolayısıyla büyük cihad şuuru ve yaşam 
tecrübesine sahip olmadan bu olumsuzlukların üstesinden gelmek kolay olmayacaktır. Allah 
yolunda olması istenen cihadın layıkıyla ve zülme neden olmadan yapılması için nefislerde 
imanın ve eylemlerde ortak idealin yerleşmesi için nefislerin hevaları değil Kur’an kılavuz 
edinilmelidir. Bireysellikten sıyrılıp ümmet kavramı etrafında birleşerek cihadı bütün 
yönleriyle gerçekleştirebilmek için büyük cihad ile nefislerin bencilliği ve hırsları yok 
edilmelidir. Aksi halde fitnenin ortadan kalkması için bir araç olarak kullanılması beklenen 
küçük cihad/savaş başka bir fitnenin tetikleyicisi olabilir. 

Đçinde bulunduğumuz konjenktörde yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda 
Mevlâna’nın nefse karşı verilmesini istediği büyük cihadın önemini daha iyi anlıyoruz. 
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Mevlanâ, düyevi fani ve aşağılık kazançları esas alan nefsin insana bazen hile kurarak ulvi 
kazaçları hedef gösterdiğini hatırlatarak aldanılmaması gerektiğini söyler (Mesnevi, II, 
b.2600-2603). Bir başka beyitlerinde de nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an taşırken bir 
yeninde de hançer ve kılıç gizlediğinden bahseder (Mesnevi, III, b. 2554). Yüzbinlerce hilesi 
olan nefsin (Mesnevi, III, 2548) mushafına, riyasına kanmalı, onun ikiyüzlülüğüne aldanıp 
sırdaş edinip hemhal olunmamalıdır. Abdest alması için sâliki havuzun kenarına getirdiğinde 
bile fırsatını bulduğunda onu suyun dibine atarak boymak isteyecektir (Mesnevi, III, 2555-6).  
Mevlânâ’nın bu ikazı Allah yolunda olması şartı konulan cihadın nefsin heva ve 
heveslerinden arındırılması gerekliliğini hatırlatmaktadır. Bu nedenle cihadın gerçek anlamda 
yapılabilmesi ve insanlık için olumlu değişimlere vesile olabilmesi için nefis terbiyesi ve 
tezkiyesi elzemdir. 

 
Nefis Terbiyesi: Büyük Cihad 
Büyük cihadın muhatabı olan nefse karşı verilecek mücadelenin her inanan için son 

nefese kadar sürdürülmesi beklenir. Nefsin ne derece tehlikeli bir düşman olduğunu bizzat 
peygamberlerin konu edilerek bildirildiğini görüyoruz: “Ona dedik ki:  Ey Davud! Gerçekten 
biz seni yeryüzünde halife yaptık. Đnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, 
yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır…” (Sâd, 38/26) âyetinde Hz. Davud’a hitaben nefsin 
Allah’ın yolundan saptıran arzularla dolu olduğu hatırlatmayı görüyoruz. Bir diğer peygamber 
Hz. Yusuf’un ise “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç. 
Nefis aşırı derecede kötülüğü emreder.” (Yûsuf, 12/53) itirafı ile nefsin daima kötü telkinlerde 
bulunduğunu anlıyoruz. Đnsan kendisi için en büyük düşman olan nefsini arındırırsa 
cennetliklerden olur; “Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini 
arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” (Nâ’zi’ât, 79/40-41). 

Đslam’ın fıkhı hükümlerini olduğu gibi kabul etmekle birlikte onun içsel olarak da 
safiyâne yaşanmasını gaye edinen tasavvuf (Serrac 1960: 40-45) şekli ve Batıni 
egzersizleriyle âyette beyan edilen Hakk’a giden yolda engelleri aşıp O’na ulaşmada derinlik 
kazanmayı amaç edinir (Qaradhawi 2003:737). Đnsanın dünya ve ahiret saadeti için büyük 
engellerden biri olan nefse karşı mücadeleyi bir disiplin olarak ele alan tasavuf (Hourani 
1991: 152) Đslam hukukunun şekilsel kurallarına canlılık katan içsel muhtevası ile Đslam 
geleneğinde merkezi bir role sahip olmuştur ( Chittick 2003). Bu özelliğiyle dokuzuncu 
asırdan beri Đslam geleneğinde farklı bakış açılarının kaynağı olmuştur (Đbn Haldun 1960: 
261-262). Örneğin Đslam uleması içerisinde tartışamalara konu olacak şekilde Allah’ı 
tanıyabilme, O’na yaklaşabilme yolculuğunda müslümanın yapması gereken şey nefsine karşı 
mücahadeye girişmesidir (Adunis 2005: 30).  Bu yüzden Đbn Arabi’nin ifade ettiği gibi insan 
daima aşağılık nefsin ayartmalarına karşı mücadele etmek durumundadır (2003: 168). Nefse 
karşı verilen mücahade ile nazargahı ilahi olan kalpte Allah sevgisi hakim olur, kulun 
düşüncesi ve eylemleri Allah’ın rızasına uygun gelişir. Kalbin, nefsin kötü arzu ve 
şehvetlerinden arındırılması sonucu bulanıklıktan kurtulup yakin elde ederek ihlâs ve 
samimiyetle Allah’a iltica eder. Böylece sonuç olarak insanın bütün eylemlerinde şart koşulan 
ihlâs da sağlanmış olur (Serraj, 29-33). 

Bütün âmellerde temel motivasyon olması gerekn ihlâsın gönülde yer bulabilmesi için 
nefsâni hevâ ve heveslerin kalpten çıkarılması gerektiğini görüyoruz. Kur’an-ı Kerim’de 
birçok âyette geçen takva’ya sahip olanların kurtuluşa ereceği bildirilir. Allah’ın emrettiği iyi 
ve güzel olanı tercih edebilmek için nefsin kötü ve çirkin arzularına karşı uzun soluklu bir 
mücadeleye girişilmesi zorunludur. Bu mücadele verilmediği takdirde insanın yaratılış 
hikmetine zıt bir şekilde dengesi nefsin tarafına doğru değişecek, takva ile birlikte aslında 
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insan, insan olma hususiyetlerini, maddi ve manevi harmonisi kaybedecektir (al-Qushairī 
1971: 14).  

Đnsanın kendi huzuru için gerekli olan samimiyet müslümanın bütün yaşamında kendini 
göstermek zorundadır. Buhran döneminde bulunan Müslüman kalbinin en temeli ilacı olan 
ihlâs, müslümanın ölme ve öldürme gibi trajik anlarında bile aranan temel niteliktir. Bir 
hadis-i şerif’te Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilir: “Kıyamet günü hesabı ilk 
görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri 
hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak: “Peki bunlara karşılık 
ne yaptın? buyurur. Kişi: “Şehid düşünceye kadar Senin yolunda cihad ettim, diye cevap 
verir. Allah Teala: “Yalan söylüyorsun. Sen, ‘babayiğit adam’ desinler diye savaştın, o da 
denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır.” (Müslim, Đmare, 152). 
Bir başka hadis-i şerif’te Hz. Peygamber’e para ve şöhret için savaşan birinin sevap kazanıp 
kazanamaya soruldunda Hz. Peygamber: “ Hiçbir şey kazanamaz.” Buyurmuştur. Aynı soru 
üç defa tekrar tekrar sorulduğunda Hz. Peygamber: “Allah Teala, sadece kendi rızası 
umularak yapılan ibadetleri kablul eder, başkanısı kabul etmez.” (Nesâi, Cihad 24) buyurur.  

Nefis terbiyesi sonucu ulaşılması beklenen hakiki iman ve halis âmellere rağmen 
Müslümanların savaşmak durumunda olduklarında vaad edilen zaferi elde edebileleri için 
gerekli olan ihlâsın da kalpte yerleşmiş olması ümid edilebilir. Allah Teala’nın; “Hevasını 
ilah edineni gördün mü?” (Casiye, 45/23) bildirmesi ile nefsin hevasının tanrılaştırlıp bütün 
karar mekanizmalarının başkomutanı haline getirildiğini okuyoruz. Dolayısıyla savaşın son 
yöntem olarak görüldüğü durumlarda onun başlama gerekçeleri, hatta caydırıc tedbirleri, 
usulu, metodları, tarzı ve sonuçları itibarıyla her anlamda Allah’ın emirlerine uygun olmak 
zorundadır. Aksi halde cihad Allah yolunda olma zaruretinde eksik kalacaktır. Bütün bu 
şartların sağlanması için esas olan ihlâs ve takvadır. Nefis terbiyesi de ihlâs ve takvanın 
hayata galip kılınması çabasıdır. Bu anlamda nefis ile mücahade savaştan daha öncelikli 
görülmüştür ( Đbn Arabi 1981: 118-119). Bu anlayışın bir işareti olarak “Ey Peygamber! 
Müminleri savaşa teşvik et! Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kâfire galip 
gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar 
anlamayan bir topluluktur.” (Enfâl, 8/65) âyetini gösteribiliriz. Zira insanın ölüme en yakın 
olduğu anda sabır gösterebilmesi için sağlam bir iman ve takvanın yaşam felsefesi olarak 
beninsenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde nefsin dürtüleri ile girişilen savaşta insan 
doğal olarak kendi canını kollama içgüdüsü ile cesaret ve sabır göstermede zorlanacaktır. Bu 
nedenele anlıyoruz ki savaşın başarıya ulaşmasında uzun soluklu nefis terbiyesinin önemi 
büyüktür. 

Đslam medeniyetine birçok kurum ve kuruluş ile hizmet eden kökleri Kur’an ve sünnette 
olan tasavvuf Đslam’ın mânevi bir boyutu olarak şeriat ile uyumlu birliktelik sağlamıştır 
(Bousfield 1983:126). Cihad konusunda da tasavvuf, dini eğitimin özüne dair araştırma 
çabaları ile yeni anlayışlar geliştirmiştir (Helminski 2000: 15-19). Örneğin savaşa gerek 
kalmadan hoşgörülü yaklaşımlarıyla inanmayanlar ile güzel iletişimler geliştirerek onları 
Đslam ile tanıştırımışlardır ( Roy 1987). Her sufinin kendi halleri ile ilişkili olarak farklı bir 
yaklaşım tarzı geliştirmiş olmaları aslında onların esas gaye olan dine ve Allah’a 
yaklaşmalarında alternatifler sundukları anlamına gelmektedir (Pritchard 1949:3-4). Bu 
bağlamda Hucviri’nin dediği gibi tasavvufun esasını inkar edenler bir yönüyle Đslam’ı da 
reddetmiş olmaktadırlar (al-Hujwiri 1911).  

Bugün Đslam ile terörün birlikte anılmasına yol açan unsurların hiçbirisinde şuana kadar 
tasavvufi bir neşvenin bulunmamış olması cihad kavramının gerçek manasının korunması 
açısından önemlidir. Đslam’da hiçbir şekilde yeri olmayan masumların din adına 
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öldürülmelerin cihad ile bağdaştırlması her şeyden önce Müslümanlara ve Đslam’a büyük 
zarar vermektedir. Çünkü cihadın teröre indirgenmesi başlı başına bir çarpıtma olarak 
öncesinde yapılması beklenen birçok eylemin ve engelin göz ardı edilerek salt bir kutsal din 
savaşına indirgenmesi kötü propoganda olarak yeterli derecede zararlıdır. Öte yandan 
Müslümanlar içerisinde radikal bazı kesimlerin tasavvufu sapkınlıkla suçladıkları ve cihad 
konusunda tasavvufun Müslümanları pasif bir duruşa sahip olmaya yönelttiği eleştirisini 
biliyoruz. Tarihi olarak tamamen yersiz olan bu iddialar ile ilgili örnekler ileride verilecektir. 
Ancak sufilerin ortaya çıktıkları ilk dönemlerden itibaren müslüman topluluklar içerisinde 
sosyo-politik olarak oldukça aktif oldukları ve değişik kurumlar altında hizmet ettiklerini 
görüyoruz (Milner 1978; 26-42). Fütüvvet geleneği (Bayram 1981) ve Ahi teşkilatı (Bayram 
1991) tasavvufi toplulukların neler yaptığına dair yeterli örnekleri barındırmaktadır. Moğol 
istilası esnasında Ahi Evran’ın on binlerce müridi ile on beş günlük direnişten sonra şehit 
edildiğini görüyoruz (Bayram 1991: 84-85). Ömer Hayyam, Moğolların önlerine gelen 
şehirleri yakıp yıktıkları sırada sufilerin toplumu kardeşlik duyguları etrafında birlik olmaları, 
onların ihtiyaçlarını gidermek için çabaladıklarından bahseder (1986: 20-21). Sair zamanlarda 
kurdukları vakıflarla birçok alanda sosyal hizmetler yürüten Ahiler ihtiyaç zamanlarında 
askeri güçlere destek olmuşlardır ( Ekinci 1999: 19). Avrupalı devletler sömürge elde etme 
girişimlerinde en çok tasavvuf kimliğine sahip olan kesimlerin direnci ile karşılaşmıştır 
(Rahman 1966). Đleri sürülen iddiaların aksine tasavvuf pasif bir yaşam tarzı, kaçışı çözüm 
olarak gören bir anlayışa sahip değildir (Lewis 1995: 238-243). Bunun en büyük göstergesi 
olarak tarikatların bütün engellemelere rağmen müslüman toplumlar içerisinde dini ve sosyal 
bir ağ olarak dünya çapında varlığını etkin şekilde sürdüyor olmalarıdır (Bruinessen 1992).  

Bir süre Anadolu’da kalan Đbn Arabi, Sultan Đzzeddin Keykâvus’un yürürlüğe koyduğu 
dini ve siyasi bazı uygulamalarından dolayı hoşnutsuzluğunu ve sultanın çevresindeki bazı 
yöneticileri beğenmediğini anlatan bir mektup yazmıştır (Kılıç 2001: 22). Bir keresinde de 
kendisinden öğüt isteyen sultana; “ Sana ne öğüt vereyim. Sana çoban ol demişler, sen kurtluk 
ediyorsun. Halk seni sultan yaptı, sen şeytan sözüyle hareket ediyorsun” demiştir (Araz 1975: 
198).  Benzer şekilde Mevlânâ’da halkın yararına yöneticelerle temas kurmuştur. Moğol 
istilası sırasında toplumun çöküntü halinde olduğu dönemlerde sosyal rehabilitasyon 
anlamında işlev icra etmiştir (Ünver& Güngör 1997). Mevlânâ, Moğolların zulmü altında 
ezilen Anadolu halkının bunalmış gönlüne manevi birliğin ve iç huzurun sağlanmasıa 
cabalamıştır (Ülken 1973: 231-232). 

Selçukluların devamı olan Osmanlılar döneminde de mutasavvıfların yöneticilerle iyi 
ili şkişkiler kurduklarını hatta onların bir şeyhin intisabına girdiklerini görüyoruz. Yöneticilere 
yol gösterip onlara mânevi destek sağlayan sufilere devlet üst yönetcilerinin tekke ve 
zâviyeler inşa ettirerek ve vakıflar kurduklarını biliyoruz (Öngören 1996). Sefer zamanı 
sufiler ordunun mânevi gücünün ve moralinin yüksek tutulmasında rol sahibi olmuşlardır 
(Mayer 1980: 54). Đstanbul’un fethinde Akşemddin’in ifa ettiği görev gibi daha birçok seferde 
sufiler izlerini görürüz (Öngören 1996: 208-210). 

Türklerin Đslamlaşmasında büyük katkısı olan tasavvufi yorumun cihad adına en verimli 
olduğu dönemlerden ikisi olan Selçuklu ve Osmanlı Devleti birçok tasavvufi kurumlarıyla 
savaş öncesinde de büyük cihad adına olumlu örneklerle doludur. Öncelikle Arap 
yerleşimcilerin bulunmadığı Orta Asya ve Kuzey Afrika’da on birinci yüzyıldan itibaren 
sufiler, insanları Đslam buluşturmak için kullandıkları zâviye ve hankahlar ile bölgelerin 
Đslamlaşmasında büyük rol üstlenmişlerdir (Trimingham 1971:10). Orta Asya’da Ahmet 
Yesevi’nin yetiştirdiği Horasan Erenlerinin Anadolu’da kurdukları tekke ve zâviyelerde 
birçok gayr-i müslimin müslüman olmasına vesile olmuşlardır (Barkan 1974). Bu anlamda 
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Anadolu’nun Müslümanlaşmasında tasavvufi eğilim Đslam kültürünün bölgeye yayılmasında 
çok büyük öneme sahiptir (Trimingham 1971: 23). Tasavvufi anlayışın cihad kavramına 
vermiş olduğu mana ile paralel şekilde geliştirilen sosyal ve politik atmosfer çoğu zaman 
savaşa gerek kalmadan Allah yolunda cihadı mümkün kılmaktaydı. Bu nedenle birçok Rumun 
dindaşları olan Bizans’ın yerine Selçuklu idaresini tercih ediyordu (Mateos 1979: 203).  

Büyük cihadı önce sağlam bir itikad, sonra da güzel âmellerle destekleyen tasavvufi bir 
Đslam anlayışı ile gayr-i müslimler gönüllü olarak müslüman olmayı tercih ederek Allah’ın 
istediği gibi kalben iman etmiş oluyorlardı. Farklı din ve etnik unsurların da yaşama hakkı 
buldukları bu ortam doğal olarak yönetimde bulunan Türklerin adil ve hoşgörülü Đslami 
tavırları iyi geçinilmesi emredilen Đslam düşmanı olmayanlara karşı onları kazanmak adına en 
güzel cihad olmuştur. Eğer öyle olmasaydı bin yıl önce yerleşen bu anlayış bugün hala devam 
edemezdi. Geçmişte çok sayıda din ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu Türklerin fethinden 
sonra ilk defa hızlı bir şekilde köklü değişim yaşamış, iktisadi ve ictimâi yapısı dönüşmüş, 
günümüze kadar uzunan milli ve mânevi yapısını korumuştur (Turan 1984). Zira o dönemde 
dahi Türkler, Ermeni ve Rum halkları ile oldukça sıcak ilişkilere sahiptir  (Roux 1994: 33). O 
dönemde oluşturulmuş bu olumlu atmosferden dolayı bölgeye birçok âlimin gelmesi ile her 
açıdan gelişmiş bir medeniyet ve kültür yeşermiştir (Turan 2009). Müslüman âlimlere 
gösterilen hürmet yanında papazlara da saygı duyulduğunu görüyoruz (Turan, 1993). Örneğin 
Alâeddin Keykubat’ın tertip ettiği meclislerinde Hıristiyan âlimler yer bulur, zaman zaman 
müslüman âlimlerle dini tartışmalar yapabilmekteydiler (Ocak 1996: 89).  

Moğol saldırıları ile son bulan Selçuklulardan sonra aynı tarzda devam eden 
Đslamlaştırma faaliyetleri uç bölgelere yayılarak Gazi Dervişler sayesinde Osmanlıların ilk 
döneminde yükselmeye başladı (Wittek 1963). Osmanlı’nın kuruluşunda ve kısa sürede 
büyümesinde mutasavvıf Şeyh Edebâli ve Ahi Hasan’ın büyük desteği bu gerçeği ortaya 
koyar ( Ocak 1997). Selçuklular döneminde olduğu gibi Osmanlılarda yeni fethettikleri 
bölgelerde Kolonizatör Türk Dervişler liderliğinde gerçekleştirilen Đslamlaştırma tasavvufi bir 
özellik arz etmekteydi (Barkan 1999: 133-153). Fetihlerden sonra bölgelerin imâr edilerek 
yerleşime uygun bir hale gelmesinden tutun da sosyal hizmetlere kadar yaşamın 
düzenlenmesini sağlamışlardır. Selçuklular döneminde geliştirilen bu tasavvuf menşeli 
toplamsal hizmet ve yönetim anlayışı Hıristiyan nüfusunun büyük bir bölümünün 
Müslümanlaşmasına vesile olmuştur (Langer-Balake 2005). 

 
Değerlendirme 
Tasavvufi bakış açısıyla Allah’ın emri olan cihada geniş bir perspektif ile bakıldığında 

tarihteki örneklerden de anlaşılacağı gibi bügün verilmek istenen menfi manadan çok uzak bir 
kavram ile karşı karşıya olduğumu görürüz. Öncelikle cihadın insanları zorla Đslamlaştıran 
kutsal bir din savaşı olmadığını görürüz. Zira Đslam’da zorlamanın olmadığı âyetle 
bildirilmi ştir (Bakara, 2/256). Bununla birlikte âyetlerde geçen cihadın sadece savaş anlamına 
gelmediği ve çok yönlü bir mücadeleyi içerdiğini görüyoruz. Büyük cihad olarak tarif edilen 
nefis ile cihad aslında fiziki savaş dışında Allah’ın istediği gibi yakini bir iman ve halis âmel 
için gerekli olan ihlas ve takvayı elde mücadele anlamına gelmektedir. Müslüman bütün 
yaşamını saran bu genel bakış açısı ve nizam bilinci müslüman olmayanlara Đslam’ı tanıtmak 
için yapılacak en güzel cihaddır. Çünkü doğru iman için şart olan ilim, güzel âmel için gerekli 
olan bilim ve sanat için hizmet kurumları geliştirmek zaruridir. Bu anlamda Đslam 
medeniyetine bakıldığında sosyal bir amaca yönelik hizmet üreten kurumların ilim, bilim ve 
sanat ile içi içe olduğu görülür. Tasavvufi yorumu benimsemiş olan Türk-Đslam 
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medeniyetinde bolca örneklerini gördüğümüz bu cihad anlayışı tesis edilmiş kuvvetli sosyo-
politik yapısı ile uzun süre varlığını sürdürmüştür.  

Bügün kötü bir şekilde yeniden anlamlandırılmaya çalışılan cihad kavramını tasavvufu 
bir muhtevadan uzak değerlendirmek kimsenin yararına olmadığını düşünüyoruz. Bu vakitten 
sonra Müslümanların sorunu olduğu kadar Batı’nın da sorunu olan yanlış cihad kavramının 
ekonomik ve siyasi bir argüman olarak kullanılmasından vazgeçilmelidir. Dış sanal 
müdahaleler olmadığında Müslümanların kendi inanç akideleri ve gelenekleri içerisinde 
geçmişte doğru şekilde kavramlaştırdığı cihadın terör üretmeyeceği görülecektir. Zira büyük 
cihadın manasını bilmeyen küçük bir azınlık dışında Müslümanların çoğu nefse karşı 
verilmesi istenen mücadele de genel manada başarılı olunmadığında fiziki savaşta da başarı 
kazanılamayacağını bilir. Çünkü gerçek iman ile birlikte toplumsal birlikteliğin ilim ve 
ekonomi ile kuvvet bulmadığı bir savaşın kazanılma imkanı yoktur. Bu nedenle 
Müslümanların bir yaşam felsefi olarak benimsemeleri gereken büyük cihad içinde 
bulundukları kötü durumdan kurtulmak için eskiden olduğu gibi her alanda köklü kurumlar 
üretmelidirler. Bütün insanlık için sorun olmaya başlayan yeni dünya düzeninin onun üretmiş 
olduğu yöntemlerle yıkıcı bir şekilde değiştirilmeye çalışıması yerine önce bireylerde doğru 
iman, güzel davranış ve sonrasında toplumsallaşan kurumlarla Allah’ın emirlerine uygun 
tarzda dönüştürülmesine çabalamak Müslümanlar için imani bir zorunluluktur. Bu yapıldığı 
takdirde Đslam’ın evrensel ve son ilahi din olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
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BĐRLĐKTE YA ŞAMA PERSPEKT ĐFĐNDEN DUYARLI KONULARDA TAR ĐH 
YAZIMI 

Halil Đbrahim ERDĐN∗∗∗∗  Đlkut Taha TASLI ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Bu makalede, birlikte yaşamın tesis edilmesinde tarih yazımının rolü vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 
ilk olarak birlikte yaşam hakkında bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş, ardından duyarlı konulardaki tarih 
yazımına dair kuramsal birikim ele alınmıştır. Böylelikle birlikte yaşam ve tarih yazımının ihtilafların 
yumuşatılmasına yönelik kuramsal birikim telif edilmeye çalışılmış ve Dersim Olayları literatüründen bazı 
kesitler üzerine uygulanmaya çalışılmıştır. Zira Dersim Olayları hakkındaki tarih yazımı bu sürece egemen 
çatışmacı karakter ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ilgili yazımın söz konusu karakteri üzerinde 
durulmuştur. Bu bağlamda olguları ihmal edebilen eğilimler görülmüştür. Özellikle devlet odaklı anlatımların 
olayları kavramakta ve kabullenmekte zorlandığı tespit edilmiştir. Dersim ekseninin ise daha politik bir yaklaşım 
sergileyerek konuyu başka siyasi tecrübelerle birleştirerek anlatma eğilimi olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Tarih Yazımı, Birlikte Yaşam, Metodoloji, Duyarlı Konular, Dersim Olayları. 

THE PERSPECTIVE OF CO-EXISTENCE AND HISTORY-WRITING IN 
SENSETIVE CASES 

Abstract 

The role of history-writing is underlined to establish co-existence way in this article. At first step, a conceptual 
framework about co-existence was identified, then, conceptual accumulation was discussed concerning sensitive 
issues in history-writing. In this way, the theoretical accumulation, which is for moderating conflict of history-
writing and co-existence, is attempted to release and some sections of Dersim Rebellion literature are 
implemented upon this knowledge. The history writing about Dersim events draws attention with the conflictive 
character it has. In this study, subjected character of the study is pointed. It is detected that especially the state 
focused expressions are slogged on comprehending and acknowledging the events. It is monitored that Dersim 
axis has a tendency to represent the event combining with the other political experiences by presenting a more 
political approach. 

KeyWords: History-writing, Co-existence, Methodology, Sensivitive Issues, Dersim Case. 

Giri ş 
Đnsanın en belirgin niteliği nedir diye sorulduğunda, verilecek temel cevaplardan biri, 

insanın sosyal bir varlık olduğu yani toplumsallığıdır. Đnsan, kendini bildiğinden beri toplum 
realitesinin de farkındadır (Kağıtçıbaşı, 2004: 67) ve onun içinde gruplar1 halinde bir arada 
yaşaya gelmiştir (Kağıtçıbaşı, 2004: 258). Bu çerçevede birlikte yaşama, insan hayatının 
köklü bir kuralı olarak nitelendirilebilir.2 Zira insanoğlunun yaratılışı/doğası birlikte 

                                                           
∗Kocaeli Üniversitesi, SBKY ABD Siyaset ve Sosyal Bilimler Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 
erdinhalil@gmail.com  
∗∗Kocaeli Üniversitesi, SBKY ABD Siyaset ve Sosyal Bilimler Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 
ilkuttt@hotmail.com  
1Grup, Kağıtçıbaşı’ya göre etkileşim halinde olan birden fazla insandır. Bir kalabalığın grup olarak 
nitelendirilebilmesinin asgari şartı etkileşimdir. Bunun ötesinde ortak normlar, değerler, amaçlar vs. unsurlar da 
grup olmanın şartları arasında ifade edilebilir ancak etkileşimin olması grup olmak için yeterli görülmektedir. 
Etkileşim ise kişilerin tutum ve davranışlarının başkaları tarafından etkilenmesi olarak tanımlanabilir. 
2Ayrılık ve çatışma ise normatif anlamda kural dışıdır. Bir diğer ifade ile bir arada yaşama esasken, ayrılık ve 
çatışma istisna olarak değerlendirilmektedir. 
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yaşamaya uygun olarak düzenlenmiştir ve canlılar arasında birlikte yaşamayı bilinçli olarak 
tesis edebilen yegâne varlık insandır (Yavuz, 2009: 107). 

Birlikte yaşama kavramı, bir tanımın sınırları ve yoksunlukları çerçevesine 
oturtulamayacak kadar derinliklidir. Bu manada birlikte yaşama kavramını bir tanım olarak 
anlatmaktan ziyade o kavramdan ne kastedildiği sorusuna cevap aramak makul 
görünmektedir. Bu noktada kavrama atfedilen iki temel anlam olduğu söylenebilir: i. Birlikte, 
bir arada var olması ii. Bir arada bir mekânda hazır bulunmak veya bir devletin sınırları 
içindeki belli bir coğrafyayı paylaşması. Görüldüğü gibi birlikte yaşamadan ne kastedildiği 
konusunda farklılıklar söz konusudur. Örneğin, ikinci tanıma göre birey ve grupların belli bir 
coğrafi, toplumsal ve politik alanda açık şekilde bir arada bulunması birlikte yaşamdır. Bu 
tanımı biraz daha derinleştirmek mümkün olabilir. Bu tanımın derinliğindeki birey tasavvuru, 
bağımsız, önceden inşa edilmiş, ilişkisiz, rasyonel ve kendi kendine yeten bir özne 
şeklindedir. Öznelerin bir araya gelerek bir mekânı paylaşması, birbirine eklemlenmesi ve bir 
mozaik oluşturması suretiyle de birlikte yaşam ortaya çıkar (Kalın, 2009: 356).3 Ancak bu 
mozaiklik halinin “birlikte, bir arada var olmak”tan farklı bir şey olduğunu vurgulanmalıdır. 
Bu noktada Martin Heidegger’e atıfla, insanın ancak başkaları ile birlikte var olabileceği, var 
olmanın özünde “ile birlikte” var olmak olduğunu ifade edilmelidir (Yücesoy, 2010: 50). Açık 
bir anlatımla, kişinin varlığı, başkalarının varlığı ile tamamlanmaktadır (Yücesoy, 2010:51). 
Söz konusu tamamlayıcılık ilişkisi, yukarıda ifade edilen, insanoğlunun yaratılışının diğer 
insanlarla ve gruplarla birlikte yaşayacak şekilde olduğu görüşünü hatırlatmaktadır. Buna ek 
olarak da insanların birlikte, bir arada, barış içinde (ve barış ortamının kazanımlarıyla) 
yaşaması gerekliliği konusunda bir ihtilaf olmadığı söylenebilir (Yavuz, 2009: 107). 
Dolayısıyla birlikte yaşam, hem insan doğasına/yaratılışına uygun, hem de toplumun barış 
içinde yaşamını tesis edebilecek bir araç görünümündedir. Toparlayıcı bir ifadeyle birlikte 
yaşama, “öteki ile birlikte var olmaya açık bir anlayış” (Yücesoy, 2009: 51) olarak 
anlaşılabilir.  

Birlikte yaşam bir anlayış olarak ifade edildikten sonra bu anlayışın nasıl tesis 
edileceği, ne şekilde hayata geçirileceği ve hangi şartlarda ortaya çıkarılacağı önemli sorular 
olarak bu noktada cevap beklemektedir. Bu sorulara verilecek cevapların temeli, birlikte 
yaşamın tesis edilmesinin insanın kendi sorumluluğunda olduğudur. Zira insanın ve insan 
gruplarının tek başlarına yaşayamayacağı düşünülmektedir (Yavuz, 2009: 107). Diğer taraftan 
birlikte yaşama hakkındaki çalışmalar, bu sorulara iki ayrı düzlemde cevap vermeye çalışır. 
Bunlardan ilki, tecrübe edilmiş tarihi verilerin bugüne doğru işlevselleştirilmesidir. Buna 
somut bir örnek olarak Endülüs’teki yaşamın anlatılması ve Endülüs tecrübesinden hareketle 
bugüne çıkarımlar yapılması verilebilir. Đkinci düzlem ise, teorik, soyut anlatımlar üzerinden, 
çoğulculuk, çokkültürlülük gibi kavramlarla birlikte yaşamın anlatılmaya çalışılmasıdır. 
Salata tabağı, eritme potası, Osmanlı kubbesi gibi modeller de bu ikinci düzeye örnek olarak 
düşünülebilir. Birlikte yaşamın ne şekilde hayata geçirilebileceği sorusuna verilebilecek bir 
başka cevap ise -çok da olgusal olmayan ve bilimsel olma iddiasından uzak bir şekilde- bir 
öneridir: Bir arada yaşamak, aile, toplum, ülke, bölge ve küresel düzeylerde iç çatışmalardan, 

                                                           
3 Bu şekilde bir birlikte yaşama, paralel toplulukların oluşturduğu bir gönüllü gettolaşmayı ortaya çıkarabilir. Bu 
ihtimalin aşılabilmesi, bir takım temel ilkeler ve ortak iyi etrafında, bir arada, birlikte var olma anlayışıyla 
mümkün görülmektedir. Ayrıntılı Bilgi için: Đbrahim Kalın, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Bir Arada Yaşama 
Tecrübesi”, Đslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi-2008 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve 
Müzakereler,. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009, s.356. 
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zihni dolduran ve çatışmaya sevk eden tereddütlerden ve rekabet çizgisini aşan düşmanca 
duygulardan sıyrılmayı gerektirir. Bir başka ifadeyle sakinlik ve barış durumu, birlikte yaşamı 
tesis etmenin önemli bir unsurudur (Kılıç, 2009: 105-106). Bu makalenin köken bulduğu 
düşüncelerden biri budur. Yukarıda ifade edilen birlikte yaşamanın hangi şartlarda 
sağlanabileceği sorusu ise konuyu daha somut bir çerçevede ele almak imkânını sunar 
görünmektedir. 

Birlikte yaşamı tesis edebilmenin asgari şartlarından bahsedilebilir. Đlk şart, hukuk 
zemininin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda hukuki düzenlemelerin evrensel hukuk ekseninde 
genişletilmesi ile birlikte yaşamın tesis edilebileceği düşünülebilir.4 Asgari ikinci şart, hukuki 
şartı yerine getirmek kudretine sahip siyasi iradelerin varlığıdır. Siyasi iradenin varlığı ise, 
üçüncü bir asgari şart olarak toplumda birlikte yaşama arzusunun oluşmasını/oluşturulmasını 
gerektirir. Toplumda birlikte yaşama arzusunun oluşumuna ve devamına katkı sağlayarak 
birlikte yaşamı ortaya çıkaracak bir diğer asgari şart da ekonomik refahın varlığıdır. Zira iç 
çatışmalar üzerine yapılan bir çalışmada, çatışmayı ortaya çıkaran oldukça önemli bir etken 
olarak ekonomik yetersizlikler vurgulanmaktadır (Özcan, 2007: 63).Birlikte yaşamın tesis 
edilmesine dair bir diğer asgari şart ise bu hedefe dönük akademik çalışmalardır. Aslında 
bütün bu asgari şartların, üzerine inşa edileceği zemin zihniyettir. Hukuki, siyasi ve iktisadi 
alanlarda gerekli düzenlemeler yapılabilir ancak çok daha önemlisi zihniyetlerde birlikte 
yaşam düşüncesine yer açabilmektir (Gauchet, 2000: 82). Bir başka ifadeyle, birlikte yaşama, 
salt hukuki, iktisadi, siyasi vs. formlarla sağlanabilecek bir olgu değildir. Birlikte yaşam, bir 
zihniyet ürünüdür. Bu zihniyetin insanlara kazandırılması, insanların birlikte yaşama ikna 
edilmesi ve söz konusu kavrama sıcak bakabilmesi akademik çalışmalar ile mümkün 
görülmektedir. Akademik çalışmalar, birlikte yaşama kültürünün zihinlerde somutlaşmasına 
katkı sağlayabilecek oldukça önemli bir araç görünümündedir.5 

Birlikte yaşam olgusu etkileyen birçok unsurdan bahsedilebilir. Bu unsurlardan 
bazıları, yaşanan zaman dilimine ilişkin nitelikler taşırken bazıları da kültürel kodlar, hafıza, 
bellek ve tarih gibi kanallarla bugüne aktarılan duyarlı yaşanmışlıklar olabilir. Bu bağlamda 
tarih disiplini ve siyaset bilimi çerçevesi içinde oldukça önemli bir problemle yüzleşmek 
gerekli görülmektedir. Tarihitecrübe/miras ile birlikte yaşama olgusu arasında nasıl bir ilişki 
olmalıdır? Bu konuda nasıl bir pozisyon alınabilir (Yücesoy, 2009: 46)?  

Bu sorudan hareketle bir tarih yaklaşımı ortaya çıkarılabilir. Bu bağlamda, bir taraftan 
birlikte yaşama anlayışına aykırı gelen tarihi tecrübeleri ve anlatımları engellemek ve diğer 
taraftan, birlikte yaşamı tesis edebilecek araçları ve olasılıkları ki bunlar yerleşik literatür ve 
anlayış tarafından susturulmuş ya da bastırılıyor da olabilir, öne çıkarmak “öteki ile birlikte 

                                                           
4Hukuki düzenlemelerin, evrensel hukuk ekseninde güçlendirilmesi ile koşut olarak, toplumun norm ve ahlak 
yapılarından vücut bulan bir “birlikte yaşama kültürü” inşa etmeye çalışmak, birlikte yaşamın sağlanmasında çok 
daha köklü ve işlevsel sonuçlara imkân sağlayabilir (Yücesoy, 2009: 49). Zira birlikte yaşamın sadece hukuk 
çerçevesinde inşa edilebilmesi noktasında ciddi kuşkular bulunduğu ifade edilmelidir. Bir başka ifadeyle, hukuki 
düzenlemeler, birlikte yaşama kültürünün oluşturulmasında, durumu çukurdan zemine ya da eksiden sıfır 
noktasına taşıyan bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hukuki düzenlemeler aracılığıyla her türlü kimliğin 
kendini ifade edebildiği bir zemin sağlayabilir ancak bunlar yeterli görülmemektedir. Zira bunlar, yapılması 
gerekenlerdir ve hukuki düzenlemelerin yapılmamış olması durumu, eksilerde gezinmek; yerine getirilmesi ise 
sıfıra ulaşmak olarak değerlendirilmektedir. 
5Bu makale, birlikte yaşamın tesis edilmesine akademik bir katkı çabasıdır. Detaylı bir anlatımla, duyarlı bir 
konuda, birlikte yaşam kültürüne katkı sağlayacak hakkaniyetli bir tarih yazımının nasıl yapılabileceği 
bağlamında bir işaret fişeği olmak, yazarların zihinlerinin gerilerindeki önemli bir saiktir. 
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var olmaya açık bir anlayış”ın gerekleri olarak ifade edilebilir(Yücesoy, 2009: 52). Daha açık 
bir anlatımla Dersim Olayları ile ilgili literatür, gerek Dersim temelli soykırım ve isyan 
ekseninde eleştirel anlatılar açısından gerekse de Devlet merkezli savunmacı anlatılar 
açısından karşılıklı olarak birbirlerini suçlama refleksleri ile örülü bir görünüme sahiptir. Bu 
iki eksen arasındaki gerilimi yüksek tartışmalarda ayrıntılar ortadan kalkmakta ve kullanılan 
dil sertleşmektedir. Büyük bir gerçekliğin ispatlanabilir delilleri olarak ayrıntılar önemlidir 
zira geçmiş hem yapıcı, hem de potansiyel olarak yıkıcı ayrıntıları sunmaktadır. Tarihin bu 
noktadaki konumu, geçmişteki yıkıcı eğilimleri tartmak ve bunlardan yapıcı sonuçlar 
doğurmak amacına matuf olabilir (Büyükakıncı, 2003: 100). Dil bağlamında ise “daima bir 
düşmanı anlatır gibi anlatmak eğilimi” söz konusu olmaktadır. Tepkisellik, Dersim 
tartışmalarının hâkim karakteri olmakta ve diyalojik ortamlar oluşturulamamaktadır. Bu 
durum Dersim Olaylarını konuşmayı ve bugüne dair somut adımları engelleyen bir husus 
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla yerleşik literatürün kutuplaştırıcı, çatıştırıcı ve 
ayrıştırıcı nitelikleriyle birlikte yaşam kültürünü olumsuz etkilediği iddia edilebilir. Bu 
noktada yaşanmışlıkların tarihe not düşülmesinde kullanılan üslubun oldukça önemli olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira tarihi cepheleştiren yaklaşımlar, cephe olmanın doğal sonucu 
olarak ayrışmayı ve çatışmayı beraberinde getirmektedir. Önerilen üslup, hakkaniyeti hiç 
yitirmeden ve adalet duygusuna toz kondurmadan6, öteki ile bir arada yaşamaya açık bir 
anlayışla tarih yazımı gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bu öneri, pek çok yazarın görüşleri ile 
detaylandırılabilir. Aşağıda Stefanos Pesmazoğlu, Đlhan Tekeli, Robert Maier, Oktay 
Gökdemir, Mete Tunçay ve Kaan Durukan’ın fikirlerinden hareketle bir tarih yazımı örgüsü 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 

1. Duyarlı Konularda Tarih Yazımına Dair Kuramsal Çerçeve  

Stefanos Pesmazoğlu, Türk-Yunan ilişkileri hakkında sunduğu bir bildiride tarih 
yazımı üzerine görüşler sunar. Pesmazoğlu bildirisine, insanların giderek birbirinden 
ayrıldığını ifade ederek siyasi ve ahlâki açından birleştirici unsurların ön plana 
çıkartılmasının/teşvik edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak başlar. Akademik 
çalışmaların “öteki” stereotiplerini yaratmaya katkı sağlayabilecek niteliğinden bahseden 
Pesmazoğlu, etnik merkezci yayın ve öğretimin gerilim ve çatışmayı beraberinde getireceğini 
iddia eder (1998: 7). Đlhan Tekeli de benzer bir görüşü dile getirir. Tekeli’ye göre tarih 
çalışmaları, kimi zaman yeni çatışmalar yaratacak ya da kimi zaman da çatışmalara meşruiyet 
kazandıracak şekilde işlev görmektedir. Tarih yazıcıları, gerginliklere katkıda bulunmamak ve 
barışın yaygınlaşmasını arzu ediyorsa (1998: 1) bir takım yöntemler geliştirmeye çalışmalıdır. 
Bir başka ifade ile tarih yazımı sürecinde, düşünceyi karanlıkta bırakan anlatım şekillerinden 
kaçınmaya çalışmak gerekli görülmektedir (Pesmazoğlu, 1998: 8). Pesmazoğlu’nun önemli 
görülen bir başka anlatımı, tarihi veya siyasi bir olayın değerlendirilmesi ile kurgusal olarak 
suiistimal edilmesi arasındaki çizginin çok ince olduğu şeklindedir (1998: 9). Buna göre 
veriler, farklı ideolojik algılamalar, pragmatik menfaatler ve siyasi amaçlar dolayısıyla farklı 
kurgusal anlatımlar ortaya çıkaracak şekilde yorumlanabilir.  
                                                           
6 Bu manada Bülent Bilmez’in Toplumsal Tarih dergisinde yayımlanan “Dersim 38 Anlamak ve 
Anlamlandırmak için Öneriler” başlıklı makalesinden bahsetmekte fayda görülmektedir. Hakkaniyetli ve adalete 
toz kondurmayan bir tarih yazım üslubu ile ifade edilmek istenen, Bilmez’in bazı önerileri ile somutlaştırılabilir: 
Göçlerin karar ve uygulanma süreçleri ile detaylarının ortaya konulması, el konulan çocukların listesi ve 
akıbetlerinin ne olduğunun ortaya çıkarılması, sözlü tarih çalışmalarında yer bulan anlatıların tam dökümleri ve 
failler açısından detayların ortaya çıkarılması gibi. Ayrıntılı Bilgi için Bülent Bilmez, “Dersim 38’i Anlamak ve 
Anlamlandırmak için Öneriler”, Toplumsal Tarih, sayı. 218, 2012, s. 56. 
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Pesmazoğlu’nun anlatımları üzerinden devam edildiğinde duyarlı konular tartışılırken, 
mağduriyetlere değer vererek onları onurlandıran ve onun istek ve ıstıraplarını anlayan bir 
anlama çabası içinde olmak gerekliliği ortaya çıkar. Bilim, her çeşit tarih yazımı -resmi ya da 
alternatif başta olmak üzere- hiçbir demagoji alanına dâhil olmadan, menfaatlere yarar 
sağlama aracı olmaksızın farklılıkları bir araya getirmede katalizör işlevi görebilmelidir 
(1998: 10). 

Pesmazoğlu, geçmişle yüzleşme konusuna da değinir. Düşünür, yüzleşme ifadesi ile 
beraber kendi kendini bilme şeklinde bir başka alternatif ifade de sunar. Yazara göre -hangi 
niteleme kullanılırsa kullanılsın- yüzleşme/kendi kendini bilme, ıstıraplı bir tecrübe olabilir. 
Ama nihayetinde kalıp yargıları, düşmanlığı, kin ve nefreti azaltacak etki gösterme imkânı 
sağladığından bu ıstıraba katlanılabilir. Daha açık bir anlatımla karşılıklı hoşgörüsüzlüğü 
besleyecek her türlü yaklaşımdan arınabilmek için acıların, travmaların, hikâyelerin daha 
derin anlaşılmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmesine önem atfedilmelidir (1998: 11). 

Pesmazoğlu’nun değinip geçtiği, üzerinde çok durmadığı “öteki” kavramını Đlhan 
Tekeli, tarih yazımı bağlamında irdeler. Buna göre güncele ait çatışma alanlarından biri, 
duyarlı konular üzerine yapılan araştırmalar üzerinden gerçekleştirilen tartışmalardır. Bu 
bağlamda ötekiler geliştirerek bir grup önyargısı oluşturmak önemli bir çatışma alanı olarak 
ifade edilebilir.  Bu noktada Tekeli şu soruları sorar: Bir toplum neden grup önyargıları 
yaratır? Bir toplumun “öteki” kavramını yaratmasının pratik yararları nelerdir? Grup 
önyargısı yaratmanın mekanizmaları nelerdir? Barışa birlikte yaşama katkıda bulunmak 
isteyen bir tarihçi neler yapabilir (1998: 1)? Bu sorular arasında ilgili ve önemli görülenler 
ikinci ve dördüncü sorulardır. 

Duyarlı konular tartışılırken ötekileştirme gibi atmosfer oluşması olumsuz sonuçları 
bünyesinde barındıran bir potansiyel olarak düşünülmektedir. Detaylandırmak gerekirse Đlhan 
Tekeli’nin fikirleri yol gösterici olabilir. Tekeli’ye göre öteki kavramını yaratan grup, 
kendisini de bir kalıbın içine ve ötekiyle belli bir ilişki biçimine sokar. Başka bir ifade ile 
varlığı ve özellikleri, öteki tarafından belirlenir hale gelir. Varlıklarını, geçmişte kaybeden 
taraf olma iddiasına dayandıran gruplar, yeni bir kimlik yaratırken yeni bir öteki yaratmak 
sürecini de gerçekleştirmiş olurlar. Öteki yaratmak, öteki olarak nitelenen grupla belli bir 
ili şki türünü doğuracağından o grupla olan diyaloğu da sekteye uğratarak o grubu değiştirmek 
imkânını ortadan kaldırır. Böylece yeni kimlik yaratırken, kendinden olmayana “hayır” 
demeye giden bir süreç vücut bulur. Diğer taraftan ötekinin olmadığı bir toplum beklentisi de 
sonuçsuz bir beklentidir. Daha mümkün bir beklenti, dışlayıcı olmayan/”hayır” demeyen ve 
birlikte var olmaya açık bir öteki anlayışının tesis edilmesi olarak ifade edilebilir (Tekeli, 
1998: 2).  

Đlhan Tekeli’nin öteki kavramı dışında bir başka önemli vurgusu da üstünlük iddiaları 
üzerinden ortaya çıkan çatışmalardır. Üstünlük iddialarından kaynak bulan ve kimin haklı 
olduğu çizgisinde ilerleyen tarih tartışmaları, tarafların birbirlerini yargılamaları ile devam 
etmekte ve nihayetinde daha geniş kitlelere mal olmaktadır (1998: 5). 

Tekeli, tarih yazımından doğan çatışmalara işaret ettikten sonra neler yapılabileceği 
konusunda görüşlerini sunar. Tekeli’nin temel söylemi, barışa katkıda bulunmak şeklindedir.  

Đlhan Tekeli, barışa katkıda bulunmak ve dolayısıyla birlikte yaşamı tesis edebilmek 
adına, bir tarih çalışması yaparken her türlü kabule kuşkuculuk perspektifinden yaklaşmayı 
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gerekli görür. O’na göre tarih yazımına katkı sağlamak isteyen kişi, mevcut 
kabullerin/önyargıların/inançların çatışmaya götürücü taraflarını sürekli sorgulamalıdır. Tarih 
yazımına katkı sağlamak isteyen kişi, kuşkuculuğun dahi sorgulanması şeklinde bir üslup ile 
hareket edebilmelidir (1998: 5). 

Tekeli’nin bir başka önerisi kendini onun yerine koymak şeklindedir. Buna göre 
olgular, tarih yazıcısının tercihlerine göre çok farklı anlamlar kazanabilir. Empati yaparak, 
kendisini bir başkasının yerine koyan ve bu şekilde düşünen tarih yazım üslubu, birçok yanlı 
ve yanlış yorumu normalleştirecektir (1998: 5). 

Bir başka öneri olarak tarih yazımına katkıda bulunan kişi, bugün çatışma yaşanan 
konulardaki uyuşmazlıkların nasıl doğduğu ve sürdürüldüğü mekanizmalarını araştırmak 
suretiyle serinkanlı bir düşünme ortamı yaratabilir. Sıfır toplamlı yaklaşımlar, verilerdeki 
yanlışlıklar (ve/veya kasıtlar) ya da iktidar sağlayan bir mekanizma olarak çatışmaların 
sürdürülmesi gibi hususların analiz edilmesi tarihi konulardaki uyuşmazlıkları ve 
uyuşmazlıklardan doğan ayrılıkları ve çatışmaları kontrol edilebilir ve giderilebilir hale getirir 
(Tekeli, 1998: 5). 

Çatışma konusu olan duyarlı konuları, daha üst şablonlarla ele almak çatışmaları aza 
indirgemek adına yararlı olabilecek bir başka yöntem olarak ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile 
meseleyi tarafların şablonları yerine üst bir şablona oturtmak, çatışmaları yumuşatmaya 
katkıda bulunabilir (Tekeli, 1998: 6). Örneğin Dersim Olayları’nı isyan oldu/olmadı, 
katliamlar önceden planlanmıştı, devlete karşı gelen çapulculardı gibi eksenler yerine mağdur 
olan masumların saygıyla anılmaları gibi bir şablona oturtarak ele almak konuyu daha makul 
ölçülerde tartışılabilir kılacaktır.  

Yukarıda üzerinde çok durulmayan bir husus, Pesmazoğlu’nun geçmişle yüzleşme 
vurgusuydu. Tekeli’nin önerilerinden sonra, yüzleşme meselesine geri dönmekte fayda 
görülmektedir. Bu manada Robert Maier’in Nazi Almanyası ile hesaplaşmayı tartıştığı 
çalışması önemli görülmektedir. Maier’e göre geçmişle hesaplaşmak, intikam eylemlerine, 
misillemelere ve kanlı girişimlere karşı önemli bir alternatif olarak düşünülebilir (1998: 13). 
Maier’in penceresinden Türkiye’ye bakıldığında akla gelen düşünceler, Dersim 
tartışmalarının, yeni bir kültürel ayrışma sürecine neden olabileceği veyahut gerçekleştirilecek 
yüzleşme ve hatalarla hesaplaşmanın barış dolu bir geleceğin ve birlikte yaşamın tesis 
edilebilmesine katkı sağlayacağıdır. Đkinci vurgunun güçlendirilmesi, -Pesmazoğlu’nun da 
yukarıda değindiği gibi- iletişim ortamı ve kavram seti oluşturulması ile mümkün 
görülmektedir. Zira bir arada yaşamı tesis etmek, iyi niyet kadar, kullanılan terminoloji ile de 
doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda tarafların hassasiyetleri konusunda taviz verildiği izlenimi 
yaratmayan ve sembolik tepkileri önleyebilecek kavram setleri kullanılması önemli 
görülmektedir. Örneğin, “devlet katliam yaptı” gibi bir söylem yerine “o dönem iktidarının 
insani sınırları aşan eylemleri” ya da “aşiretlerin çapulculuğu” gibi bir söylem yerine 
“aşiretlerin talana dayalı iktisadi alışkanlıkları” gibi daha yapıcı ve ilk anda gerilim 
yaratmayan kavramların oluşturulması, barışı tesis etmede işlevsel görülmektedir. 

Maier’in anlatımlarına tekrar dönecek olursak geçmişle ile hesaplaşmanın hem 
bireysel hem de kolektif boyutu olduğu görülecektir. Kolektif süreç, bireylerin çeşitli 
toplumsal gruplar halinde ortak kanaatleri paylaşmasıyla başlamaktadır.Bu süreç içinde 
kamuoyu oluşumu, yeni kavramların türetilmesi ve problemlerin açık ve güçlü şekilde ortaya 
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konması gibi yönelimler belirir (1998: 17). Bu çerçevede yeni kavramların üretilmesi 
noktasında Pesmazoğlu ile Maier arasında bir paralellik olduğu ifade edilebilir. Bu iki isme ek 
olarak Kaan Durukan da yeni kavramlar üretmenin önemine değinir. Durukan’a göre 
tartışmalara özgün bir yaklaşım getirilmesinin (hatta bir paradigma yaratılabilmesinin) önemli 
koşullarından biri dil oluşturmaktır (2001: 299). Bir başka ifadeyle ampirik bilgilerin 
kavramsallaştırılması, barışı merkeze alan özgün bir yaklaşım üretmek sürecinde önemli 
görülmektedir. 

Robert Maier’in bahsettiği ve bu çalışma açısından oldukça önemli görülen bir diğer 
vurgu görelileştirme üzerinedir. Maier, Almanların Đkinci Dünya Savaşı sürecinde işledikleri 
suçlarla ilgili olarak, Alman kamuoyunun Nazi suçlarının görelileştirilmesine ve 
tarihselleştirilmesine ısrarla karşı çıktığını ifade etmektedir (1998: 15). 

Maier’inönemli görülen bir başka vurgusu özeleştiri ile ilgilidir. Buna göre geçmişle 
yüzleşme ve hesaplaşma sürecinde arzu edilen şey özeleştiridir. Özeleştiri üzerinde durulmaya 
değer bir kavramdır. Bu çerçevede özeleştirinin ortaya çıkarabileceği iki problem alanı söz 
konusudur. Bunlardan birincisi, özeleştiri zamanla kimliğe yönelik nefrete ve stereotipler 
üretilmesine dönebilir. Đkincisi ise kimliğin sarsılması ile beraber, toplumda aşırılıkların ve 
fanatizmin sınırlandırılamaz ve kontrol altına alınamaz şekilde manevra alanı 
bulmasıdır(Maier, 1998: 17). Bu bağlamda düşünüldüğünde Dersim konusu çalışılırken 
merkezi yönetimin sorunlu davranışlarının eleştirilmesi sürecinde yeni nefret alanlarına ya da 
reaksiyoner aşırı hareketlere sebep olunabileceği akılda tutulmalıdır. 

Bugün, geçmişteki duyarlı konuları tartışırken ne suçluların yargılanması imkânı söz 
konusudur ne de yaşanmış mağduriyetlerin ortadan kaldırılması. Bir başka ifade ile Arjantin 
ya da Güney Afrika’daki gibi faillerin ya da zanlıların, mağdur konuma sürükledikleri 
insanlarla bir arada yaşaması ve bunun ortaya çıkaracağı olumsuz bir kamuoyu söz konusu 
değildir. Yaşanmış olan mağduriyetler, zaten ortadan kaldırılamaz. Bu manada akademik bir 
çalışmanın ileri sürebileceği uzlaşı adımı olarak, telafi uygulaması şeklinde kamusal anma 
törenleri suretiyle onurlandırma mümkün bir yol olabilir (Maier,1998: 16). 

Yerel bir mesele olan Dersim Olaylarını konu edinen bu çalışmada tarih yazımı 
hakkındaki ulusal kaynaklara göz atmak faydalı olacaktır. Buna göre Oktay Gökdemir’in 
Cumhuriyet Tarihi Yazıcılığının Sorunları başlıklı bildirisinde sunduğu şu görüşlerle bu kısma 
başlanabilir: 

Resmi veya gayri resmi, akademik, popüler, mektepli ya da alaylı versiyonlarını her 
zaman görmeye alışkın olduğumuz tarih yazıcılığı, Türkiye’de en sorunlu alanlardan 
birini oluşturmaktadır. Bir inanç ve ibadet alanı olarak görülen tarih yazıcılığına 
Türkiye’de aşkın bir kutsallık yüklenmiştir. Her ideoloji, kendi “şimdi”sinin 
meşruiyetini sağlama aracı olarak tarihi görmüş, en doğru tarihi kendisinin yazdığını 
iddia etmiştir. Türkiye’de geçmişi yüceltmek, korumak ya da unutmak için çok değişik 
amaçlarla yazılan tarih, her ne kadar geçmişe dair bir konuyu ele alsa da yazma 
eylemini gerçekleştirenler bugünün değerleriyle bir kimlik oluşturdukları için o artık 
bugüne ait bir söylemsel etkinlik olmuştur. Gerçekten de adına tarih dediğimiz yazılı 
malzemenin içinde biz görünürde geçmişi, ama satır aralarında bugünü bulmaktayız.  
Tarih yazmak için geçmişe bakıp onu okumaya çalışanlar, yaşamakta oldukları bugün 
tarafından koşullandırılmaktadırlar. Değerler, ideolojik bakış açıları, epistemolojik 
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önkabuller ve bugünün teknik kavram ve kategorilerinin devreye girmesiyle tarih, 
içerisinde yazıldığı dönemim [dönemin] kavramsal materyali ile yazılmaktadır. Tarih 
aracılığıyla bugüne ilişkin söylemlere bir evveliyat ve selef aranırken kendi kültürel 
politik kimliğimizi tarih yazmakla adeta ispat etmeye çalışır ve bu sayede kendi dünya 
görüşümüzü meşrulaştırırız (Gökdemir, 2000: 206). 

Gökdemir’e göre tarih kurguları, alternatif iktidar alanı yaratmaya yönelik 
girişimlerdir. Resmi olarak nitelendirilen tarih anlatımına karşı çıkan tarih kurguları, her ne 
kadar resmi tarih kurgusundan sıyrılıp özgürleşmek amacı gütse de bu çabaların büyük 
çoğunluğu eleştirdikleri tarih yazımı gibi yeni bir metafizik metin alanı oluşturur (2000: 206). 
Sonuç olarak eleştirel tarih yazımları da karşı çıkıp eleştirdiği tarih yazımının ötesinde bir 
tarih bilinci inşa edememektedirler (2000: 207). Örneğin milliyetçi tarih anlatımlarını 
eleştiren, milliyetçi görünmeyen ancak özü itibariyle milliyetçili ğe temas eden çalışmalar 
dikkat çekicidir. Dersim çalışmaları bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu olay ve olgular 
üzerinden gerçekleştirilen tartışmalar, milliyetçilikten uzak olma iddiası taşırlar ancak 
taassuba ulaşan bir asabiye kıskacını aşamadıkları da iddia edilebilir. Bir başka ifade ile 
milliyetçili ğin temel unsuru, “biz” ve “öteki” ayrımıdır. Söz konusu çalışmalar, milliyetçiliğin 
“biz”ini eleştirmek çabasında iken “öteki” perspektifinden milliyetçilik yapabilmektedir. 
Daha açık bir anlatımla, toplumsal yapıda birliktelik tesis etmek yerine “hatırlatma” üzerinden 
bir tarih oluşturulması, tarihten bugüne kriz türetmek olarak değerlendirilmektedir (Gökdemir, 
2000: 212). 

Mete Tunçay’ın tarih yazımı hakkındaki görüşleri önemsenmektedir. Tunçay, 
anlatımına yakın dönem çalışan tarihçilerin karşı karşıya oldukları belge tanıklıklarının 
yoğunluğunu vurgulayarak başlar. Bu karşılaşma sürecinde yapılması gereken belgeler 
içinden anlamlı-önemli olanları seçmektir (2001: 280). Daha sloganik bir anlatım ile 
tarihçinin temel ödevi, olgulardan sapmamaktır. Bu noktada Mete Tunçay, Edward H. 
Carr’dan bir alıntı yapar. Bu alıntıya göre olgusal doğrulardan sapmamak tarihçi için bir 
ödevdir ve bu ödevi yerine getirerek olgusal doğruları dikkate almak bir erdem değil, 
gerçekleştirilmesi gereken bir gerekliliktir (2001: 282). 

Tunçay’a göre tarihin farklı türleri vardır ve hepsinin problematiği farklılaşır.  Bu 
farklılaşmaya rağmen bütün tarih yazıcıların bazı ortak nitelikleri olduğu iddia edilebilir. 
Tunçay’a göre bu nitelikler şunlardır: Verileri sorgulamak, nesnel olmak, eleştirel olmak, var 
olanı görmezden gelmemek, olmayanı varmış gibi göstermemek,  mukayeseler yapmak ve 
zamanının ruhunu eserine yansıtmak (2001: 281). 

Tarih yazımını diğer yazın türlerinden ayıran özelliği, yapılan yorumlarla ilgilidir. 
Tarih yazımında yorum, nelerin “olgu” olarak belirlenmesi ile başlar. Olgu seçme işlemi, 
anlam yakıştırma olarak da ifade edilebilir. Bu yakıştırma süreci, tarihçinin zihnindeki 
şablonlara göre gerçekleşir. Şablonlar ise tarihçinin öznel nitelikleri bir yana toplumsal olarak 
belirlenir (Tunçay, 2000: 282-283). Bir başka ifade ile tarih yazımında birey önemlidir ancak 
daha ziyade önemli bir husus vardır ki şu şekilde ifade edilebilir: “…daha yakından 
bakıldığında, o [tarih yazıcı] kendi üstüne düşen ışıkları kafasında kırarak yansıtan bir 
prizmadan başka bir şey değildir.” Başka bir ifadeyle aynı mekânda eş zamanlı olarak farklı 
prizmalar farklı yansımalar yaratacaktır. Benzer şekilde aynı prizma, farklı zaman ve 
mekânlarda farklı kırılmalar yansıtacaktır. Tarihin verili olayları içinde bazılarını olgu 
düzeyine yükselterek anlatımları o olgular üzerine inşa etmek mümkündür. Farklı tarihçiler, 
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farklı farklı olguları merkeze alıp, bu olgular arasında çok başka ilişkiler iddia edebilirler. 
Sonuçta farklı tarih anlatımları ortaya çıkar. Daha açık bir ifade ile “Geçmiş öylece durup 
durur; ama oradaki olaylara bakan kişinin benimsediği değerler, duyarlıkları, kurduğu ilişki 
çerçeveleri, farklı tarihyazımlarına yol açacaktır” (Tunçay, 2001:283). Kaan Durukan da 
Tunçay’ın anlatımlarına benzer düşünceler beyan eder. Tarih konularını ele alan her 
araştırmacının bir takım eğilimleri ve tercihleri söz konusudur. Bu çerçevede tarih yazımı 
sürecinde sözcük seçiminden genel hatlara kadar kendini belli eden bir objektifliğin mümkün 
olamadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle bilimsel yargılarını oluştururken, kendi 
eğilimlerinin/ideolojik duruşunun farkında olmak ve verileri -amiyane tabirle- “işine geldiği 
gibi kullanmamak” ile zihnindeki şablonlara oturtacak şekilde görmezlik yapmamak gibi 
ölçütler söz konusudur. Daha açık bir ifade ile tarihi bir siyasi mücadele alanı konumuna 
taşımamak gerekli görülmektedir. Daha somut bir anlatımla, Osmanlı tarihi çalışmak ile 
Osmanlıcılık arasındaki ayrım gözden kaçırılmamalıdır (Durukan, 2001: 303). 

2. Dersim Olaylarına Dair Đki Kesit ve Kuramdan Uygulamaya Tarih Yazımı 

Duyarlı tarihi tecrübelerin bugüne yönelik yeniden üretiminde zihin açıcı olacağı 
düşünülen bu kuramsal çerçeve, Dersim Olayları kapsamında değerlendirilen birkaç kesit 
üzerinden somutlaştırılabilir. Sınırları daha da netleştirmek için mezkur olayları zorunluluk ve 
imha bağlamlarında görelileştirerek anlamlandırmaya çalışan iki temel düşünceyi ele almak 
oldukça elverişli olacaktır. Ayrıca duyarlı bir konudaki ihtilafları derinleştiren bir çatışmaya 
ışık tutup onu daha fark edilir kılmak, birlikte barış içinde yaşama arayışına bir katkı 
olacaktır. 

Göreli kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Sözlüğünde “Bir olayın başka olaylarla 
ilişkili, bağlantılı ve onlara bağımlı olması niteliği” şeklinde ifade edilir. Đfadenin sözlük 
anlamına ek olarak bir başka teorik zenginleştirme ile sunulması meseleyi daha da 
berraklaştıracaktır. Buna göre görelileştirme eğiliminin üstyapısalcı bir boyutu olduğu da 
söylenebilir. Baskın Oran’ın editörlüğünü yaptığı Türk Dış Politikası (2006) adlı eserin 
Yöntem ve Yaklaşım bölümünden çalışmama uyarladığım üstyapısal açıklama tarzı, “Asıl 
neden yerine onun görüntüsüyle yetinmenin en sık rastlanan ve en aldatıcı örneği” olarak 
ifade edilir (Oran, 2006: 13). Bu nedenle üstyapısal açıklama görelileştirme ile beraber sığ 
yorumlara kapı aralar görünmektedir. Zira üstyapı faktörlerinin sebep olarak gösterilmesi, 
olayların derinliğindeki altyapısal düzenin ihmaline neden olmaktadır. Bu tarzda bir 
anlamlandırma “büyük kolaylık” yarattığı için derinleşme çabalarını köreltici etkide bulunur 
(Oran, 2006, s.15). Somutlaştırmak gerekirse Dersim Olayları’nın, “o günün şartları bunu 
gerektiriyordu” şeklinde bir söylemle, olaylarla günün şartları arasında ilişki kurulmak 
suretiyle yaşananların savunulmasına yönelik görelileştirmelerle ele alınması ifade edilebilir. 
Đkinci Dünya Savaşına yaklaşmanın harareti, Hatay bağlamında Fransa etkisi, Đnkılâpların 
sertlikler içeren tabiatı, ulusçuluk çağı gibi argümanlarla Dersim’de yaşananları zorunlu gören 
yaklaşımın ciddi zaafları olduğu ifade edilebilir. Zira bu değişkenlerin sahada yaşananları 
açıklamaktan uzak olduğu düşünülmektedir. Sahada yaşananların karakteristiğini belirleyen 
iki temel parametre olduğu vurgulanmalıdır: Harp hükümleri ve yasak bölge uygulaması. 
Dönemin Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan bu iki parametreye göre, yasak bölge ilan edilen 
alanlarda bulunanlar harp hükümleri doğrultusunda eşkıya kabul edilecek ve imha edilecektir. 
Bu uygulamanın bir örneğini 1937-38 Dersim tecrübesi öncesinde 1935-36 yıllarında 
yürütülen Sason harekâtlarında bulmak mümkündür. Cemal Madanoğlu’nun Sason’u 
Dersim’e göre “Şark Vazifesi” olarak anlamlandırdığı anılarında geçen bir anlatı yasak bölge 
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ve harp hükümleri uygulamasının pratiği nasıl şekillendirdiğinin aydınlatıcı bir örneği olarak 
değerlendirilmektedir. Buna göre sivil valinin emirleri hilafına bir operasyon başlatan general, 
emrindeki birliklerle yasak bölgede tarama yaparken bir tarlada ekin biçen ikisi kadın üç kişi 
üzerine makineli tüfekle ateş açılması ve imha edilmeleri emrini verir. Madanoğlu’nun 
birli ğine mensup görevli asker, makineli tüfeği kurar ve generalin emriyle karşı yamaçta 
bulunan köylülere ateş eder. Madanoğlu, bu noktada eriyle göz göze geldiklerini ve insanları 
vurmamasını işaret ettiğini belirtir. Sonrasında da üzerlerine doğru (ancak gerçekte 
gökyüzüne doğru) ateş açıldığını gören köylüler ormana doğru kaçarlar (Madanoğlu, 1982: 
262). Sahada yaşananların bir kesitini aktaran bu anekdotun göz ardı edilemez bir temsil 
kabiliyeti olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu anekdotun gösterdiği, stratejik seviyedeki 
zorunlulukların değil, taktik seviyedeki tercihlerin 1937-38’in karakteristiğini belirlediğidir. 
Bu bağlam üzerinde biraz daha durmakta yarar görülmektedir. Dersim’de bir bölge, eski 
deyimle “memnu mıntıka” ilan edildiğinde o yöre halkına gerek uçaklardan mektuplar 
atılması suretiyle gerekse kanaat önderleri ile görüşmeler gerçekleştirilerek bölgeyi terk 
etmeleri istenmiştir. Kamu otoritesinin bu uygulamalarla bölgeyi sivillerden arındırarak askeri 
harekâta zemin hazırlamaya çalışırken sosyolojik tahayyülden yoksun hareket ettiği 
söylenebilir. Buna göre asırları aşan gelenekleriyle yaşadıkları topraklardan ayrılmalarını 
istemek, köylülerin zihinlerinde dünyayı terk etmeye eş bir tecrübe olarak değerlendirilebilir 
(Lane, 2011: 77). Dolayısıyla siyasi yaklaşım ile sosyolojik tahayyül arasındaki makasın 
açılması verilen kararların isabet oranını düşürmüş ve masumiyetin mağduriyeti ile 
sonuçlanan tecrübelere ortam hazırlamıştır.  

Dersim Olaylarına dair bir başka görelileştirmeci üstyapısal anlatım, “devletin tek parti 
dönemindeki olağan tavrı tek tipleştirmeydi ya da asimilasyondu ve bunları tesis edemediği 
anda imha politikası söz konusu olmaktaydı” şeklindedir. Ulus devletin tipik tavrı şeklindeki 
bu tarz kalıp yargılara karşı analitik yaklaşım, sığlaşma ihtimalini aşmak adına işlevsel 
görülmektedir zira bu yaklaşımın sunduğu çerçeveyi esneten anlatılar söz konusudur. 

Yusuf Baran Beyi, sözlü tarih çalışması olarak hazırladığı eserinde Kelekçi ailesinin 
hikâyesini paylaşırken bir komutanın aile fertlerinden birine “Git babana söyle, iki ay dağda 
saklansın. Sonra ortalık durulunca köye geri iner; bu iyiliği güzel konuştuğun Türkçe’nin 
hatırına yapıyorum.” dediğini anlatır. Bir başka örnekte ise köye gelen askerlerin alkış ve 
bayrakla karşılanmalarının, komutanın emriyle köyün affedilmesi sonucunu doğurduğunu 
aktarır (Beyi, 2012: 151-152). Kısaca alıntılanan bu iki örnekte farklı şeyler söyleyen bazı 
hususlar bulunmaktadır. Şöyle ki inisiyatifin ciddi bir varlığı söz konusudur ve stratejik 
seviyede bütüncül bir imha emri olmadığı dahi söylenebilir. Zira olağan koşullarda üst 
seviyedeki bir emirde bu şekilde gedikler açılması pek de mümkün görülmemektedir. 
Dolayısıyla “imha politikası” şeklindeki kategorik bir yaklaşımın olgulara bol geldiği 
düşünülebilir. 

Sonuç 

Son söz olarak Dersim tartışmalarındaki kabaca iki ana eksen olarak 
nitelendirilebilecek, devlet eksenli savunmacı literatür ve soykırım-isyan ekseninde eleştirel 
literatürün görelileştirme bağlamındaki zorunluluk ve imha yaklaşımlarının çizdiği 
üstyapısalcı görelilik şablonlarının çatışmacı bir karakter arz ettiğini ve taşımakta zorlandığı 
veriler olduğu söylemek mümkündür. Diğer yandan anlatılardan istifade ederek alt yapıya, 
sahaya, pratikte yaşananlara yönelik ayrıntılar rafine edildiğinde diyalojik ortama kapı 
aralayacak farklı şeyler ortaya çıkmaktadır ki bu ayrıntıların hakikat arayışında güçlü birer 
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enstrüman olduğu ve yukarıda yer verilen kuramsal birikimin işaret ettiği türde barışçıl bir 
yazımı mümkün kıldığı düşünülmektedir. Öz olarak bir arada birlikte var olma düşüncesini 
pekiştirme doğrultusunda her türlü aklı devreye sokmak gerektiği değerlendirilmektedir. Zira 
tarihin, bir gelecek vizyonu ile anlam kazandığı düşüncesi önemlidir. Muhasebe sürecini 
tamamlayan unsurun inşa süreci olduğu her an akılda tutulmalıdır. Bir başka ifade ile tarihin 
muhasebesi, bir arada bir geleceğin inşasına katkı sunacak veriler sunarak bir gelecek vizyonu 
bağlamı kazanır. Aksi halde olgulara bol gelen, düşünceyi karanlığa iten ve karşılıklı 
hoşgörüsüzlüğü besleyebilecek yazımların oluşturduğu atmosferde, basit iddialar vasat 
algıların tüm ufkunu kaplayacak, çatışmanın düzeyi daha da derinleşecektir. Somutlaştırmak 
gerekirse, taraflar kendi politik pozisyonlarının ön gördüğü kanaatleri, bu kanaatlerin –bu 
kanaat yukarıda aktarıldığı şekilde, yapılanları dönemin şartları bağlamında zorunlu gören ya 
da asimilasyoncu-imhacı çizgisinde tipik tavır okuması yapanlar şeklinde olabilir- geleceğin 
inşasına ne gibi bir katkı sunacağını yeterince sorgulamadan dolaşıma sokmaktadır. Ardından 
vasat zihinler tarafından kolaylıkla tüketilen bu kanaatler birer enstrüman niteliğine bürünerek 
tarafların birbirlerine karşı kuşandıkları silahlar görünümü almaktadır. Bir başka anlatımla, 
aydın sorumluluğunun gerektirdiği biçimde sorgulanmadan dolaşıma sokulan kanaat, iddia ve 
tezler görece vasat kitleler tarafından kutsanmakta ve adeta dinsel rükûn haline 
getirilmektedir. Kutsallar üzerinden yürütülen tartışmalarsa siyasal niteliğini kaybederek 
muhatapsız konuşmalara evrilmekte ve münazara şeklinde cereyan etmesi beklenen 
tartışmalar münakaşa karakteri kazanmaktadır. 
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Abstract 

Numerous forecasting methods such as qualitative methods, naïve approach, time series methods, judgmental 
methods, artificial intelligence methods, regression analysis, simulation methods and etc. are available for 
practitioners in the forecasting literature. The main goal of this paper is to present how Monte Carlo Simulation 
Method is used for forecasting the demand practically and for forecasting the future demands that would help 
managerial decisions. For this purpose, the data that is comprised of the demand of the dispenser size (19 liters) 
water bottles of a water company in Bursa was gathered and Monte Carlo Simulation monthly and seasonal 
forecasts were obtained. Results show that the monthly and seasonal actual values and estimated values were 
close to each other. By decreasing uncertainty about future through Monte Carlo forecasting method, company 
managers had the advantage of making healthy future decisions about controlling their inventory, purchasing 
new equipment, hiring a new worker and other sources. 

Key Words: Monte Carlo Simulation, Demand Forecasting, Dispenser Size Water Bottles. 

 

MONTE CARLO BENZET ĐMĐ KULLANARAK SU TALEB ĐNĐN KESTĐRĐMĐ 

Öz 

Kestirim literatüründe kalitatif yöntemler, naïve yaklaşım, zaman serileri yöntemleri, muhakeme yöntemleri, 
yapay zeka yöntemleri, regresyon analizi, simülasyon yöntemleri ve benzeri yöntemler uygulamacıların 
kullanımına sunulmuştur. Bu makalede, asıl amaç Monte Carlo Benzetim Yönteminin talep kestiriminde 
uygulamalı olarak nasıl kullanıldığının gösterilmesi ve yönetici kararlarına yardımcı olacak gelecekteki 
taleplerin kestirilmesidir. Bu amaçla, damacana su (19 litre) talebini içeren veriler Bursa’daki bir su şirketinden 
elde edilmiştir ve aylık ve mevsimlik Monte Carlo kestirimleri elde edilmiştir. Sonuçlar aylık ve mevsimsel 
gerçek değerler ile tahminlerin birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Gelecekteki belirsizliğin bilinmesi ile 
firma yöneticileri envanterlerini kontrol etme, yeni teçhizat satın alma, yeni bir elemanı işe alma ve diğer 
kaynaklar hakkında gelecekte sağlıklı kararlar alma avantajına sahip olmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Monte Carlo Benzetimi, Talep Kestirimi, Damacana Su. 

 1. INTRODUCTION 

 Forecasting is the art and science of predicting future events (Heizer and Render, 
2000: 38). Suppose that you have an observed time series variable that you are concerned 
about and the observations of this variable are sequencing such as ��, ��, ��, …… , ��. You 
might be interested in the future values of this variable for planning or decision making 
situations. When this is the case, the basic problem is to estimate future values such as ���	 
(Chatfield, 1996:66). Forecasting methods resolve this difficulty. In the related literature, 

                                                           
1 Uludağ Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, selimtuzunturk@uludag.edu.tr  
2 Uludağ Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, arzueren@uludag.edu.tr  
3 Uludağ Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, kemal@uludag.edu.tr  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

26 

several methods are used such as qualitative methods which are based on the opinions of 
experts, naïve approach, time series methods, judgmental methods (e.g. Delphi method), 
artificial intelligence methods (e.g. neural networks, support vector machines and machine 
learning), regression analysis, simulation methods and so on. In forecasting processes 
following steps are taken into consideration (Hanke and Wichern, 2005: 5): 

1. Problem formulation and data collection 
2. Data manipulation and cleaning 
3. Model building and evaluation 
4. Model implementation  
5. Forecast evaluation. 

 Forecasting has several applications. Some leading forecasting topics that were 
performed by using Monte Carlo Simulation Method are as follows: wind energy 
(Desrochers, Blanchard and Sud, 1986), weather forecasting (Cubasch and others, 1994; 
Barnett, 1995), travel demand forecasting (Kitamura and others, 2000), sales forecasting 
(Demirdöğen, 1998; Patır and Yıldız, 2003), transportation forecasting (Bruno and Clarke, 
2003), pharmaceutical industry demand forecasting (Kiely, 2004), electricity demand 
forecasting (McQueen, Hyland and Watson, 2004), political forecasting (Udina and Delicado, 
2005), budgeting forecasting (Aygören and Đlem, 2006), health forecasting (Yu and others, 
2009), hotel arrivals forecasting (Zakhary and others, 2009), automotive demand forecasting 
(Dobrican, 2013), private investment forecasting (Tadeu and Silva, 2013), supply chain 
forecasting (Križanová and others, 2013), financial forecasting (Hujala and Hilmola, 2009; 
Shahbandarzadeh, Slimifard and Moghdani, 2013; Park and Tomek, 2014), water demand 
forecasting (Almutaz and others, 2013; Hague and others, 2014) and etc. 
 As one can see, Monte Carlo Simulation Methods can be used in many cases. 
Especially, in such cases when it is considered in business world that managers make 
decisions without knowing what will happen in future. The usage of Monte Carlo Simulation 
Method enables them to estimate critical questions such as future sales, future demands and 
so on. In this way, they can control their inventory by being informed about the scientific 
estimated values of what sales and demands will be in the future. Thus, they can purchase 
enough new equipment, hire workers and can make use of their sources properly. A good 
forecast, then, becomes critical in all aspects of a business world. Heizer and Render (2000) 
explains that the forecast is the only estimate of demand until actual demand becomes known. 
 In the context explained above, the main aim of this study is to present how Monte 
Carlo Simulation Method is used for forecasting the demand practically. For this purpose, the 
data that is comprised of the demand of the dispenser size (19 liters) water bottles of a water 
company was used in the application section. Rest of the paper organized as follows: next 
section describes the Monte Carlo Simulation Method. Section three presents the application. 
And the last Section covers the conclusions of this study. 

 2. MONTE CARLO SIMULATION 

 A model is a representation of a system or process (Carson, 2004: 9). Simulation is 
experimentation with models (Korn, 2007: 1). Simulation is a powerful tool for the analysis of 
new system designs, retrofits to existing systems and proposed changes to operating rules 
(Carson, 2004: 9). A simulation model of a complex system can only be an approximation to 
the actual system (Law, 2005: 24). Simulation models may be further classified as follows: 
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• Static or Dynamic 
• Deterministic or Stochastic 
• Discrete or Continuous 

 A static simulation model represents a system at a particular point in time (Banks et 
al., 2005: 13). A dynamic system model relates model-system states to earlier states (Korn, 
2007: 1). If a system behavior can be represented fully, it is deterministic; otherwise, it is 
stochastic (Sezen and Günal, 2009:21). A discrete model is one that changes only at discrete 
points in time, and not continuously (Carson, 2004: 9). 

 In the above classification, Monte Carlo simulation is classified as a static simulation 
model (Banks et al., 2005: 13). This method of simulation is very closely related to random 
experiments, experiments for which the specific result is not known in advance. Monte Carlo 
simulation can be considered as a methodical way of doing so-called what-if analysis 
(Raychaudhuri, 2008: 91). Although we are primarily interested in the use of the Monte Carlo 
technique for simulating probabilistic events, it can also be used in certain completely 
deterministic problems that cannot be solved analytically (Pegden and Shannon, 1990: 12). 
The name “Monte Carlo” simulation or method originated during World War II, when this 
approach was applied to problems related to the development of the atomic bomb (Law, 2007: 
73). The Monte Carlo method has its roots in the work of American mathematician, Stanislaw 
Ulam (Travers and Gray, 1981: 327). It was invented by Ulam in the late 1940s and it was 
named by Nicholas Metropolis.  

 Monte Carlo simulation builds a model of possible outcomes by substituting random 
values from a specified distribution of all possible values for each input variable. The model 
continues to recalculate outcomes by using a different set of random values from the 
probability distribution of each variable defined by the researcher (Valle and Norvell, 2013: 
35). Methods of simulation are based on the production of random variables that are 
distributed according to a distribution that is not necessarily explicitly known (Robert and 
Casella, 2004: 35). Usually, random numbers that are generated from uniform distribution on 
the interval [0, 1], which provides basic probabilistic representation of randomness and also 
other distributions, require a sequence of uniform values to be simulated (Robert and Casella, 
2004: 35). 

 A simulation calculates numerous scenarios of a model by repeatedly picking values 
from a user-predefined probability distribution for the uncertain variables and using those 
values for the model (Mun, 2006: 74). In the Monte Carlo technique, artificial data are 
generated through the use of a random number generator and cumulative distribution of 
interest. Although a number of methods have been used in the past to generate random 
numbers, today we use algorithms executed on computers. Because using an algorithm 
generates the random numbers, they are in fact not truly random, and so they are called 
pseudo-random-numbers-, meaning that what is produced is in fact reproducible and hence 
not random (Pegden and Shannon, 1990: 12). The technique breaks down into five steps 
(Heizer and Render, 2000: 852-855): 

Step 1. Establishing Probability Distributions (setting up a 
probability distribution for important variables): One common way to 
establish a probability distribution for a given variable is to examine 
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historical outcomes. We can find the probability, or relative 
frequency, for each possible outcome of a variable by dividing the 
frequency of observation by the total number of observations. 

Step 2. Building a Cumulative Probability Distribution for each 
Variable:  The cumulative probability distribution for each level of 
demand is the sum of the number in the probability column added to 
the previous cumulative probability. 

Step 3. Setting Random Number Intervals (establishing an interval 
of random numbers for each variable): Once we have established a 
cumulative probability distribution for each variable in the simulation, 
we must assign a set of numbers to represent each possible value or 
outcome. These are referred to as random number intervals (For 
example; intervals of random numbers: 0,1 through 0,15, 0,16 through 
0,45, 0,46 through 0,70, and 0,71 through 1,0). 

Step 4. Generating Random Numbers: Random numbers may be 
generated for simulation in two ways. If the problem is large and the 
process under study involves many simulation trials, computer 
programs are available to generate the needed random numbers. If the 
simulation is being done by hand, the numbers may be selected from a 
table of random digits. 

Step 5. Simulating the Experiment (actually simulating a series of 
trials): We may simulate outcomes of an experiment by random 
numbers. For example if the random number chosen is 12 and the 
interval 01 through 15 represents a daily demand for first demand 
value. 

 Simulation models are increasingly being used in problem solving and to aid in 
decision-making (Sargent, 2004: 17). Monte Carlo simulation can help predict income and 
demand for services (Kalar, 2013: 43). Valle and Norvell (2013) explain that organizations 
have discovered the benefits of using simulation. Researchers underline this discovery by 
giving some real life examples: 

“For example, General Motors, Procter and Gamble, and Eli Lilly 
use simulation to estimate both the average return and riskiness of 
new products. This helps determine which products come to market 
and which products need further development. Sears uses simulation 
to determine how many units of each product line to order from 
suppliers and Lilly uses it to determine the optimal plant capacity that 
should be built for each drug. Marketing departments use simulation 
for such activities as improving sales forecasts and modeling 
consumer behavior on the internet.” 
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 3. MONTE CARLO SIMULATION APPLICATION 

 The main aim of this study is to present how Monte Carlo Simulation Method is used 
for forecasting the demand practically. For this purpose, the data that is comprised of the 
demand of the dispenser size (19 liters) water bottles of a water company was used in the 
application section. Especially, we focused on forecasting the middle term4 demand of the 
dispenser size (19 liters) water bottles by using Monte Carlo Simulation Method. To do so, 
data was gathered from a water company that runs for home delivery of this product. This 
water company was established in 2007 and located in Nilüfer district Bursa City. Service 
zones include Đhsaniye, Esentepe, Karaman, Ataevler, Cumhuriyet, and Barış quarters.  

 The data that is analyzed in this study consists of the number of dispenser size water 
bottles that were demanded by the actual members and potential members (new customers) of 
this company. The frequency of the data is monthly. The period of this data is composed of 39 
months that begins by January 2011 till March 2014. All data obtained from the computer 
archives of the company by the owners’ permissions. 

 The analysis part has three stages: 

1. First Stage: In the first stage, by using the actual data between 
January 2011 and March 2013 Period (27 Months) Monte Carlo 
Simulation Method was performed. Hence, the monthly data between 
April 2013 and March 2014 were forecasted. Then, these forecasted 
monthly data enabled us to compare them with the actual data 
between April 2013 and March 2014. 
 
2. Second Stage: In the second stage, by using the actual data 
between January 2011 and March 2014 Period (39 Months) Monte 
Carlo Simulation Method was performed. Hence, the monthly data 
between April 2014 and March 2015 were forecasted. Thereby, the 
forecasted values that present the future monthly middle term 
demands of the dispenser size water bottles for this water company 
were obtained. 

 
3. Third Stage: In the third stage, data between January 2011 and 
March 2013 were divided into three seasons. First season is composed 
of January, February and March. Second season is composed of April, 
May, June, July, and August. Third season is composed of September, 
October, November and December. Hence, seasonal data between 
2013 and 2014 were forecasted. Then, these forecasted seasonal data 
enabled us to compare them with the actual seasonal data between 
2013 and 2014. 

 
4. Fourth Stage: In the fourth stage, data between January 2011 and 
March 2014 were divided into three seasons. First season is composed 

                                                           
4
 Time horizons can be chosen subjectively that is directly related to the researchers interest. Time horizons 

generally can be divided into immediate term (less than one month), short term (one to three months), medium 
term (three months to two years) and long term (two years or more) (Makridakis and Wheelwright, 1989: 27). 
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of January, February and March. Second season is composed of April, 
May, June, July, and August. Third season is composed of September, 
October, November and December. Hence, seasonal data between 
2014 and 2015 were forecasted. Thereby, the forecasted values that 
present the future seasonal middle term demands of the dispenser size 
water bottles for this water company were obtained. 

 

 3.1. First Stage 

 The initial step of the Monte Carlo Simulation is sorting the data in the ascending 
order as follows: 

Table 1. Ascending Order of the Monthly Data (January 2011-March 2013 Period) 

No Data  No Data  No Data 
1 5313  10 7083  19 8005 
2 5958  11 7244  20 8031 
3 6582  12 7267  21 8166 
4 6733  13 7320  22 8396 
5 6745  14 7398  23 8405 
6 6827  15 7621  24 8458 
7 6905  16 7894  25 8622 
8 7030  17 7943  26 8628 
9 7077  18 7955  27 9374 

 

 In the second step, the difference between the maximum and minimum value is 
computed (9374-5313=4061). Then, the numbers of intervals is calculated with the following 
formula: √� = √27 = 5,19. Namely, the number of intervals found 5. After then, 4061 is 
divided by 5 and found 812,2. This last number shows the margin between upper and lower 
bound for each one of the 5 intervals. The calculated interval values are found as is in the 
following table: 

Table 2: Interval Values for January 2011-March 2013 Period 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

1 5313-6125 
2 6126-6937 
3 6938-7749 
4 7750-8561 
5 8562-9374 

 

Then, by using the table above frequency distribution is computed and the values of the 
frequency distribution are converted into the probability values and then cumulative 
probability distribution is computed as is seen in the Table below. 
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Table 3: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 5313-6125 2 0,07 0,07 
2 6126-6937 5 0,19 0,26 
3 6938-7749 8 0,30 0,56 
4 7750-8561 9 0,33 0,89 
5 8562-9374 3 0,11 1,00 

Then, the distribution of the monthly data that was between January 2011 and March 2013 
Period is tested. 

 

 
Figure 1. Probability Plot and Anderson Darling Test Values 

 

 In the probability plot, all the points are observed between the lower and upper bounds 
which means that the data follows a normal probability distribution. Also, as a formal test 
Anderson Darling test result shows that null hypothesis cannot be rejected, which means that 
the data follows a normal probability distribution (p-value=0,664 ≥ α=0,05). For this reason, 
fifty random numbers which follow normal probability distribution were generated for twelve 
months (April 2013 to March 2014) by using Minitab. The generated random numbers are 
seen in the table below: 

Table 4: Generated Random Numbers for Twelve Months (50 Trials) 

                    Random Numbers 
Months 

RN1 RN2 ………. RN50 

April 2013 0,2728 0,6090 ………. 0,3710 
May 2013 0,1862 0,2760 ………. 0,2978 
June 2013 0,5231 0,6966 ………. 0,1238 
July 2013 0,7325 0,1558 ………. 0,1077 
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August 2013 0,0209 0,0287 ………. 0,3390 
September 2013 0,7796 0,9640 ………. 0,3850 
October 2013 0,0391 0,5194 ………. 0,4946 
November 2013 0,5973 0,4807 ………. 0,1597 
December 2013 0,3962 0,0727 ………. 0,1034 
January 2014 0,8767 0,4463 ………. 0,0064 
February 2014 0,1224 0,0703 ………. 0,1810 
March 2014 0,5923 0,3956 ………. 0,2176 

 

 Then cumulative probability distribution that was computed in the table above is used 
for creating the probability intervals (the upper and lower intervals) probabilities as is seen in 
the table below: 

Table 5: Probability Intervals 
Interval 

No. 
Probability 
Intervals 

1 0-0,07399 
2 0,074-0,2589 
3 0,259-0,5559 
4 0,556-0,8889 
5 0,889-1,0 

 

 Averages of upper and lower bound values (interval values) are computed for each one 
of the interval that the random number was classified. The following table presents the 
average values for each classification. 

Table 6: Average Values for Each Classification 
 RN1 RN2 ………. RN50 Row 

Average 
April 2013 7344 8156 ………. 7344 7473 
May 2013 6531 7344 ………. 7344 7344 
June 2013 7344 8156 ………. 6531 7555 
July 2013 8156 6531 ………. 6531 7327 
August 2013 5719 5719 ………. 7344 7051 
September 2013 8156 8968 ………. 7344 7701 
October 2013 5719 7344 ………. 7344 7100 
November 2013 8156 7344 ………. 6531 7408 
December 2013 7344 5719 ………. 6531 7425 
January 2014 8156 7344 ………. 5719 7473 
February 2014 6531 5719 ………. 6531 7360 
March 2014 8156 7344 ………. 6531 7555 

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

33 

 At the end the averages of rows for each month is computed. These computed values 
are treated as the estimates of Monte Carlo Simulation for the months between April 2013 and 
March 2014 Period. These values can be compared with the actual values as it is shown in the 
table below: 

Table 7: Comparisons of Actual Values and Monte Carlo Simulation Estimates 
 Actual Values Monte Carlo 

Estimates 
April 2013 6728 7473 
May 2013 7576 7344 
June 2013 7232 7555 
July 2013 8212 7327 
August 2013 8173 7051 
September 2013 7215 7701 
October 2013 6345 7100 
November 2013 6426 7408 
December 2013 6660 7425 
January 2014 6991 7473 
February 2014 6330 7360 
March 2014 7116 7555 

 

 These two series tested with independent samples t test in order to decide whether the 
population means are equal or not. The p-value of the test statistic was found 0,12, which 
means that the population means are equal (α=0,05 ≤ p=0,12 so null hypothesis cannot be 
rejected). This result indicates that Monte Carlo Estimates can be used by the managers of the 
water company. 

 Following figure presents the graphical view of the actual values and the estimated 
values of Monte Carlo Simulation for the months between April 2013 and March 2014 
Period. 

 

Figure 2. Graphical Presentation of the Actual Values and MC Simulation Estimates 
 

Actual Values

Monte Carlo Estimates
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 In the figure above, both monthly actual and monthly Monte Carlo Estimate values are 
seen close to each other and their values spread around 7000. Particularly, actual and Monte 
Carlo Estimate values are seen very close to each other between October 2013 and March 
2014 Period. 

 3.2. Second Stage 

 Here, the same procedure that was applied in the first stage was operated for the data 
between January 2011 and March 2014 Period. At first, the data (39 months-between January 
2011 and March 2014 Period) is sorted in the ascending order as follows: 

 

Table 8. Ascending Order of the Monthly Data (January 2011-March 2014 Period) 

No Data  No Data  No Data 
1 5313  14 7030  27 7943 
2 5958  15 7077  28 7955 
3 6330  16 7083  29 8005 
4 6345  17 7116  30 8031 
5 6426  18 7215  31 8166 
6 6582  19 7232  32 8173 
7 6660  20 7244  33 8212 
8 6728  21 7267  34 8396 
9 6733  22 7320  35 8405 
10 6745  23 7398  36 8458 
11 6827  24 7576  37 8622 
12 6905  25 7621  38 8628 
13 6991  26 7894  39 9374 

  

 The difference between the maximum and minimum value is computed (9374-
5313=4061). Then, the numbers of intervals is calculated with the following formula: 
√� = √39 = 6,24. Next, 4061 is divided by 6 and found 676,83. The number 676,83 shows 
the margin between upper and lower bound for each one of the 6 intervals. The calculated 
interval values are found as in the following table: 

Table 9: Interval Values for January 2011-March 2014 Period 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

1 5313-5989 
2 5990-6666 
3 6667-7343 
4 7344-8020 
5 8021-8697 
6 8698-9374 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

35 

Then, by using the table above frequency distribution is computed and the values of the 
frequency distribution are converted into the probability values and then cumulative 
probability distribution is computed as is seen in the Table below. 

Table 10: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 5313-5989 2 0,05 0,05 
2 5990-6666 5 0,13 0,18 
3 6667-7343 15 0,38 0,56 
4 7344-8020 7 0,18 0,74 
5 8021-8697 9 0,23 0,97 
6 8698-9374 1 0,03 1,00 

 

Then, the distribution of the monthly data that was between January 2011 and March 2013 
period is tested. 

 

Figure 3. Probability Plot and Anderson Darling Test Values 
 

 In the probability plot, all the points are observed between the lower and upper bounds 
which means that the data follows a normal probability distribution. Additionally, as a formal 
test, the result of Anderson Darling test shows that null hypothesis cannot be rejected which 
means that the data follows a normal probability distribution (p-value=0,544 ≥ α=0,05). For 
this reason, fifty random numbers which follow normal probability distribution were 
generated for twelve months (April 2014 to March 2015) by using Minitab. The generated 
random numbers are seen in the table below: 
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Table 11: Generated Random Numbers for Twelve Months (50 Trials) 
                    Random Numbers 
Months 

RN1 RN2 ………. RN50 

April 2014 0,883 0,491 ………. 0,946 
May 2014 0,980 0,610 ………. 0,980 
June 2014 0,142 0,940 ………. 0,506 
July 2014 0,046 0,291 ………. 0,948 
August 2014 0,624 0,703 ………. 0,021 
September 2014 0,596 0,715 ………. 0,345 
October 2014 0,637 0,436 ………. 0,270 
November 2014 0,961 0,706 ………. 0,910 
December 2014 0,473 0,560 ………. 0,245 
January 2015 0,416 0,531 ………. 0,110 
February 2015 0,998 0,228 ………. 0,806 
March 2015 0,694 0,452 ………. 0,977 

 Then cumulative probability distribution was used for creating the probability intervals 
(the upper and lower intervals) probabilities as seen in the table below: 

Table 12: Probability Intervals 
Interval 

No. 
Probability 
Intervals 

1 0-0,0499 
2 0,05-0,0179 
3 0,018-0,559 
4 0,56-0,739 
5 0,74-0,969 
6 0,97-1,0 

 Averages of upper and lower bound values (interval values) are computed for each one 
of the interval that the random number was classified. The following table presents the 
average values for each classification. 

Table 13: Average Values for Each Classification 
 RN1 RN2 

………. 
RN50 Row 

Average 
April 2014 8359 7005 ………. 8359 7154 
May 2014 9036 7682 ………. 9036 7168 
June 2014 6328 8359 ………. 7005 7249 
July 2014 5651 7005 ………. 8359 7303 
August 2014 7682 7682 ………. 5651 7113 
September 2014 7682 7682 ………. 7005 7398 
October 2014 7682 7005 ………. 7005 7222 
November 2014 8359 7682 ………. 8359 7330 
December 2014 7005 7005 ………. 7005 7438 
January 2015 7005 7005 ………. 6328 7316 
February 2015 9036 7005 ………. 8359 7330 
March 2015 7682 7005 ………. 9036 7249 
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 At the end, the averages of rows for each month are computed. These computed values 
are treated as the estimates of Monte Carlo Simulation for the months between April 2014 and 
March 2015 period. Following figure presents the estimated values of Monte Carlo 
Simulation (between April 2014 and March 2015 Period). 

 

Figure 4. Graphical Presentation of the MC Simulation Estimates 
 
 In the figure above, available actual monthly values and monthly Monte Carlo 
estimates are seen close to each other. 
 

4.3. Third Stage 

 The data between January 2011 and March 2013 were divided into three seasons. The 
first season is composed of January, February and March. The second season is composed of 
April, May, June, July, and August. The third season is composed of September, October, 
November and December. Same procedures, which were performed in the monthly data, were 
also performed for the seasonal data. The probability values and then cumulative probability 
distribution computed and obtained as seen in the following table for each season, 
respectively: 

Table 14: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 1 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 5313-6361 2 0,22 0,22 
2 6362--7410 4 0,44 0,67 
3 7411-8458 3 0,33 1,00 

 

Table 15: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 2 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 5313-6361 2 0,22 0,22 
2 6362--7410 4 0,44 0,67 
3 7411-8458 3 0,33 1,00 

 

Monte

Carlo

Estimates
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Table 16: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 3 
Interval 

No. 
Interval 
Values Frequency 

Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 6581-7306 4 0,50 0,50 
2 7307-8031 4 0,50 1,00 

  

 Then cumulative probability distributions used for the creation of the probability 
intervals (the upper and lower intervals) as seen in the table below: 

Table 17: Probability Intervals For Season 1, Season 2 and Season 3 

Interval 
No. 

Probability 
Intervals For 

Season 1 

Probability 
Intervals For 

Season 2 

Probability 
Intervals For 

Season 3 
1 0-0,2199 0-0,4399 0-0,4999 
2 0,22-0,6699 0,44-0,8099 0,50-1,00 
3 0,67-1,00 0,81-1,00 - 

 

 Averages of upper and lower bound values (interval values) are computed for each one 
of the interval that the random number was classified. The following table presents the 
average values for each classification. 

Table 18: Average Values for Each Classification 
 RN1 RN2 ………. RN50 Row 

Average 
Season 1 7934 6886 ………. 5837 6948 
Season 2 8202 7421 ………. 7421 7905 
Season 3 6944 7669 ………. 6944 7263 

 

 At the end, the averages of rows for each season are computed. These computed 
values are treated as the estimates of Monte Carlo Simulation for the Season 1, Season 2 and 
Season 3. These values can be compared with the actual values as shown in the table below: 

Table 19: Comparisons of Actual Values and Monte Carlo Simulation Estimates 

  
Monte Carlo 

Simulation Estimates Actual Values 

Season 
1 6948 6812 
Season 
2 7905 7584 
Season 
3 7263 6662 
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 Monte Carlo estimates and actual values for Season 1, Season 2 and Season 3 for 
2013-2014 are shown in the Figure 5 below. 

 

Figure 5. Graphical Presentation of the Actual Values and MC Simulation Estimates 
  

In the figure above, actual seasonal values and seasonal Monte Carlo estimates are seen close 
to each other.  

4.4. Fourth Stage 

 The data between January 2011 and March 2014 were divided into three seasons. First 
season is composed of January, February and March. Second season is composed of April, 
May, June, July, and August. Third season is composed of September, October, November 
and December. The probability values and then cumulative probability distribution computed 
and obtained as seen in the following table for each season respectively: 

 

Table 20: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 1 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 5313-6361 3 0,25 0,25 
2 6362--7410 6 0,5 0,75 
3 7411-8458 3 0,25 1 

 

 For the rest of seasons (Season 2 and Season 3) same procedure is implemented and 
concerning values are obtained as seen in the Table 16 and 17. 

 

Table 21: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 2 
Interval 

No. 
Interval 
Values Frequency 

Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 6727-7609 6 0,40 0,40 
2 7610-8492 6 0,40 0,80 
3 8493-9374 3 0,20 1,00 
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Table 22: Probability Distribution of Dispenser Size Water Bottles Demand for Season 3 
Interval 

No. 
Interval 
Values 

Frequency Probability of 
Occurrence 

Cumulative 
Probability 

1 6344-6906 5 0,42 0,42 
2 6907-7469 4 0,33 0,75 
3 7470-8031 3 0,25 1,00 

 

 Then, the cumulative probability distribution that was computed in the table above is 
used for creating the probability intervals (the upper and lower intervals) probabilities as seen 
in the table below: 

Table 23: Probability Intervals For Season 1, Season 2 and Season 3 

Interval 
No. 

Probability 
Intervals For 

Season 1 

Probability 
Intervals For 

Season 2 

Probability 
Intervals For 

Season 3 
1 0-0,2499 0-0,3999 0-0,4199 
2 0,25-0,7499 0,40-0,7999 0,42-0,7499 
3 0,75-1,00 0,80-1,00 0,75-1,00 

 

 Averages of upper and lower bound values (interval values) are computed for each one 
of the interval that the random number was classified. The following table presents the 
average values for each classification. 

 

Table 24: Average Values for Each Classification 
 RN1 RN2 ………. RN50 Row 

Average 
Season 1 6886 6886 ………. 6886 6781 
Season 2 8051 8051 ………. 8933 7804 
Season 3 7750 6626 ………. 7750 7064 

 

 Monte Carlo estimates and actual values for Season 1, Season 2 and Season 3 for 
2014-2015 are shown in the Figure 6 below. 

 

Figure 6. Graphical Presentation of the MC Simulation Estimates 
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 4. CONCLUSION 

 This study focuses on the presentation of how Monte Carlo Simulation Method is used 
for forecasting the demand practically and for forecasting the future demands that would help 
managerial decisions. In the first and second sections theoretical explanations were presented. 
Then, for reaching the goal of this study, several Monte Carlo Simulations were performed in 
the application part. The summary of the research results is: 

• The monthly data between April 2013 and March 2014 were forecasted and they 
compared with the actual data. Monthly actual and monthly Monte Carlo Estimated 
values were found close to each other by observing the visual graph and estimated 
values. Then actual values and forecasted values were tested with independent 
samples t test in order to decide whether the population means are equal or not. Test 
result suggests that population means are equal and Monte Carlo Estimates can be 
used by the managers of the water company.  

• The monthly data between April 2014 and March 2015 were forecasted. Then, these 
forecasted values and available actual data (between April 2014-September 2014 
Period) were drawn in a time series plot. Similarly, it was observed that they 
approximated each other. 

• Seasonal data between 2013 and 2014 were forecasted. Actual seasonal values and 
seasonal Monte Carlo estimates were found close to each other. 

• Finally, seasonal data between 2014 and 2015 were forecasted. 

 

 We concluded that by decreasing the uncertainty of future, company managers had the 
advantage of making healthy future decisions about controlling their inventory, purchasing 
new equipment, hiring a new worker and other sources. 

 As stated before, there are numerous forecasting methods in the literature. Although 
the objective of this study is not that, those various methods can also be used for the water 
forecasts in future studies. Then the results can be compared with each other. 
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“ATATÜRKÇÜ DEMOKRAS Đ”N ĐN DEMOKRAT ĐKL ĐĞĐ TARTI ŞMALARI 

Melih COŞGUN∗∗∗∗  Çağdaş ZARPLI ∗∗∗∗ 

ÖZ 

Demokrasi kavramı, R. Dahl, G. Sartori, A. de Tocquivelli gibi düşünürlerin teorik çerçevesine doğrudan katkıda 
bulunduğu, özgür seçmen, adil seçimler, siyasetçilerin anayasal sınırlandırmalara tabiliği, sivil toplum gibi 
çeşitli değerleri içerisinde barındırmaktadır. Düşünürlerin bu katkılarının yanı sıra S. Huntington da demokrasi 
serüveninin yönünü ve zamanını kendi sınıflandırmasıyla açıkladığı önemli çalışmalarda bulunmuştur. Özellikle 
birinci demokrasi dalgasının akabinde ortaya çıkan ters dalga dünya üzerinde bazı otoriter uygulamaları da 
beraberinde getirmiştir. Atatürk dönemi de iş bu noktada birinci ters dalganın yaşandığı sürece denk 
gelmektedir. Uygulanan kimi politikaların demokratikliğinin sıkça tartışıldığı bu dönemde Türkiye özelinde 
Atatürkçü demokrasi olarak nitelendirilen bir kavramsallaştırılmaya gidilmesi tesadüf değildir. Çalışma 
Atatürkçü demokrasi kavramını, bulunduğu dönemde yaşanan olaylar ve pratikler göz önüne alınarak, 
uygulamaların demokratikliği çerçevesinde tartışmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken konuyla, Heidegger’in 
zaman ve mekân değerleri üzerinden yorumlamaya özen gösterilmiştir. Ezcümle,  meydana gelen olayların 
yaşandığı dönem içerisinde değerlendirildiğinde yapılan eleştirilerin daha yerinde olacağı düşüncesinden yola 
çıkılarak dönemin uluslararası toplu durumu da dikkate alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Demokrasi, Demokratikleşme Dalgası, Atatürkçü Demokrasi, Demokratikleşme.  

THE CRITICAL OF DEMOCRACY IN “KEMALIST DEMOCRACY” 

ABSTRACT 

R. Dahl, G. Sartori, A. de Tocqueville as thinkers have contributed directly to the theoretical framework of 
democracy. This concept incorporates various values such as free voters, fair elections, politicians’ limitations by 
constitutional and civil society. S. Huntington has made significant studies the direction and time of the journey 
of democracy that explain its own classification in addition to the contribution of these thinkers. Especially, the 
first wave of democracy followed on the reverse wave has brought forth some of authoritarian practices in the 
world. Also Ataturk period corresponds process of the first reverse wave. Described as Kemalist Democracy 
conceptualization of democracy is not a coincidence some of the implemented policy which discussions often 
about democratizations in this period. In this article aims to discuss to the concept of Kemalist Democracy, the 
events and practical in the period of Ataturk the framework of the democratization of the application. While 
discussing, attend to use Heidegger's "time and space" conceptualization. In brief, the international conditions 
are taken attention because of more accurate; interpret the events that occurred at the time.  

Key Words: Democracy, the Wave of Democratization, Kemalist Democracy, Democratization.  

GĐRĐŞ 

Fransız Devrimi, ilk bakışta ulus-devlet yapılarının ortaya çıktığı dönemin başlangıcı olarak 
ifade edilmekle birlikte, liberalizm gibi önemli bir düşünce akımının (ideoloji) hızlı bir 
biçimde yayılmasına imkân sağlamıştır. Ekonomik bir sistem olan kapitalizm ile karşılıklı 
etkileşim içerisine giren liberalizm; bireyselciliği, özgürlüğü ve serbest piyasayı savunmuştur. 
Bu değerleri savunmakla birlikte liberalizm, ulus-devletin seçtiği yönetim şekline paralel 
olarak uygulama alanı bulabilmektedir. Halkın egemenliğini, halkın kendi belirlediği 

                                                 
∗ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EABD, Doktora Öğrencisi, 
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yöneticilerce idaresini öngören “demokrasi”, modern toplumlarda ulus-devlet ve liberalizmin 
ortak savunusu halini almıştır.1 Böylece dünya genelinde bireyciliği ve özgürlüğü ön plana 
çıkaran topluluklarda demokrasi kavramı teorik ve pratik anlamda önemli bir konumda 
bulunmaya başlamıştır.  

Türkiye özelinde ise, Atatürk döneminde demokrasi konusu, Türk siyasal hayatı 
içerisinde önemli bir bahis olarak görülmekle birlikte yapılan tartışmaların entelektüel 
çalışmalar ve ziyadesiyle spekülatif eleştiriler çevresinde yapıldığı görülmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla birlikte halkın egemenliğine 
vurgu yapan Atatürk, bu demokrasi vurgusunun sadece retorikte kalmaması için çabalar 
gösterse de antidemokratik -daha uygun bir söylemde eksik demokratik- uygulamalar göze 
çarpmaktadır. Dönemin dışsal etkileriyle ele alınacak olursa özellikle kadın hakları konusunda 
dünyanın diğer birçok demokratik ülkesinin ilerisinde olduğu söylenebilir. Diğer yandan 
siyasal organları denetleyecek bir muhalefet ve sivil toplumun olmaması eksik demokrasi 
olarak değerlendirilmektedir. Bu tartışmaların ışığında dönemin koşulları da dikkate alınarak 
“Atatürkçü Demokrasinin” mevcut olaylar temelinde değerlendirilmesi çalışmanın çıkış 
noktasını oluşturmaktadır.   

Atatürk dönemine özgü olan bu demokrasi anlayışı “Atatürkçü Demokrasi” şeklinde 
bir kavramsallaştırmayı da beraberinde getirmiştir. Atatürkçü demokrasi; Atatürk 
demokrasisi, Kemalist demokrasi, sadece “demokrasi” biçiminde de tanımlanmaktadır. 
Oluşan kavram karmaşasına rağmen bu demokrasi algısı içerisinde barındırdığı demokratik ve 
eksik demokratik yöntemleri, dönem uygulamalarını en iyi ifade etme biçimlerinden biri 
olmuştur. Bu çalışmada, Atatürkçü demokrasinin ne olduğu ve ne olmadığı, eleştiriler ve 
tartışmalar temelinde ele alınacaktır. Çalışmanın ana problematiği ise Atatürk döneminde 
uygulanan demokrasi pratiklerinin “demokratikliği” ne kadardır sorunsalı olacaktır. Bu 
sorunsal incelenirken çalışmanın derinliği, ulaşılabilinen kaynaklar ile sınırlı kalmıştır. 
Geçmişte yaşanan olayları, bugünün şartlarında değerlendirmenin (tarih yanılgısı/anakronizm) 
yanlış olacağı esasından yola çıkarak “Atatürkçü Demokrasi” kavramı kendi “çağdaşları” ile 
birlikte değerlendirilecektir. 

1. DEMOKRASĐ: ĐDEAL DEMOKRAS Đ MĐ, GERÇEK DEMOKRAS Đ MĐ? 

“ Kelimenin Tam Anlamıyla Gerçek Bir Demokrasi  
Hiçbir Zaman Var Olmadı ve Var Olmayacaktır.”2    

Demokrasi, Eski Yunan düşünürlerinden günümüze kadar tarihsel olarak sıkça gündeme gelen 
bir kavram olmuştur. Platon, demokrasinin despotizme dönüşeceğini ifade ettiği öngörüsünde 
olduğu gibi, demokrasiye pejoratif anlamlar yüklemiştir. Aynı dönemde Aristoteles ise 

                                                 
1 Günümüzde liberalizm ve demokrasi kavramları birbirlerine paralel çizgide görünmektedir. Diğer yandan bu 
kavramlardan bahsetmeye başladığımız dönemlerde çelişkiler barındığına tanıklık etmekteyiz. Bu dönemler: 
Đngiltere’de 1867 tarihli Reform Yasası, Fransa’da 1789 Fransız Đhtilalı sürecinde genel oy hakkının ilan 
edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Jefferson’un 1860’larda genel oy ilkesini hararetle savunduğu 
dönemlerdir. Eşitlik ilkesini ön plana çıkaran liberalizmin demokratik açıdan aslında mülkiyet sahibi ve erkek 
vatandaşların hatta beyaz erkek vatandaşların oy kullanma hakkından söz edilebilir. Bu durum liberalizmin ulus-
devlet yapılarından önceki dönemlerde demokrasi ile temelde çatışma halinde olduğunu göstermektedir 
(Berktay, 2010: 67–68).  
2 http://rousseauassociation.ish-lyon.cnrs.fr/publications/PDF/PL8/PL8-Fermon.pdf (02.12.2012).  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

47 

demokrasinin despotizmin en ileri şekli olduğunu söyleyerek tıpkı Platon’da olduğu gibi, 
demokrasiye negatif anlamlar atfetmiştir (Ağaoğulları, 2004: 230–233, 362–363). Demokrasi, 
epistemolojik anlamda bilimsel bilgiye geçiş aşamasından (bilimsel bilginin başlangıcı 
Newton’un fizik yasalarını üretmeye başladığı döneme götürülebilir) sonra Rousseau’nun 
çalışmalarında sıkça işlediği konuların başında gelen “genel irade” kavramıyla birlikte 
kullanılmaya devam etmiştir. Diğer taraftan, konunun dağılmasını önlemek endişesiyle 
Rousseau’nun demokrasi anlayışına kısaca değinilip3, çalışma bağlamında asıl dönem olan 
modernite sonrası toplumlarda “demokrasi” kavramı tartışılacaktır.   

Giovanni Sartori, demokrasinin tanımını yapmadan önce günümüzde bu kavram için 
yapılan pek çok tartışmalı tanımlamanın bilgi kirliliğine neden olduğunu ve bu durumun 
düzeltilmesi gereğine vurgu yapmaktadır. Eserinin adından da anlaşılacağı üzere, Demokrasi 
Teorisine Geri Dönüş, demokrasi teorisini temizleyip, temel ilkeleri belirlenmiş bir kavram 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Demokrasiyle ilgili olarak  “herkes” tarafından yapılan 
yorumları, aslında demokrasinin tartışmalı bir kavram olmasına bağlayan Sartori, bu sorunun 
farkına varıp demokrasinin normatif ve pratik olmak üzere iki farklı tanımını yapmıştır. Genel 
kabul görmesi beklenebilecek bir demokrasi kavramının ise içerisinde hem normatif değerleri 
hem de gerçek değerleri taşıması gerektiğini belirtmiştir. Ne tek başına normatif yani olması 
gereken bir demokrasi tanımı tam olarak işimize yarar; ne de gerçekte var olan demokrasi 
uygulamaları demokrasiyi içselleştirmemize yardımcı olur (Sartori, 1996: 3–15). 

Demokrasi alanında pek çok çalışması bulanan Sartori’nin yanı sıra demokrasi 
teorisine asıl katkıyı yapan ve kavramsal açıdan “yeni” söylemler getiren kişi ise Robert 
Dahl’dır. Dahl da demokrasinin ideal ve gerçek anlamlarını dile getirerek, hangisinin 
kullanımının daha doğru olacağı sorusuna yanıt aramıştır. Bu soruya ise bireyin neyi 
amaçladığına göre cevap vermesi gerektiğini savunmuştur. Ama literatüre asıl katkısı; 
demokratik sürecin kriterleri neler olduğu ve demokrasinin neden gerekli olduğu sorularına 
verdiği yanıtlardır. Bu çerçevede demokratik sürecin kriterleri; siyasal katılımda eşit ve etkin 
imkânlara sahip olma manasında etkin katılım; şartlar ne olursa olsun her birey bir oy 
prensibini ifade eden oy kullanma eşitli ği; bilgi edinme hakkına sahip olunmasına karşılık 
gelen bilgi edinebilme; bireylerin gündem üzerinde son sözü söyleme hakkına sahip olma 
hakkı bağlamında gündemin kontrolü ve son olarak da ülkede yaşayan tüm yetişkinlerin bu 
haklara sahip olması anlamında yetişkinlerin dâhil olmasıdır. Demokrasinin neden gerekli 
olduğu sorusuna verilen cevap ise aslında neden çoğu ülkenin demokrasiden vazgeçemediğini 
açıklar niteliktedir. Dahl, zorbalığı önlediği, temel hakları koruduğu, genel özgürlüğü 
sağladığı, bireylere veya halklara kendi kaderlerini tayin etme hakkını verdiği, ahlaki 
özerkliği, insani gelişmeyi, temel kişisel çıkarları korumayı, siyasal eşitlik, barış ve refahı 
tesis ettiğine olan inancından ötürü demokrasinin gerekli olduğunu açıklamıştır (Dahl, 2010: 
47–57).  

Demokrasi; yaptığı işlerden dolayı sorumlu olan yöneticilerin bulunduğu, kamusal 
alan ve özel alan ayrımının net bir biçimde yapıldığı, vatandaşların eşitli ğini bozacak 

                                                 
3 Rousseau, özellikle R. Dahl’ın da üzerinde dikkatle durduğu, ideal demokrasi ve gerçek demokrasi ayrımında 
olduğu gibi, ideal anlamdaki demokrasinin asla gerçekleşemeyeceğini, modern insanın doğası gereği çağa ayak 
uydurup kötü alışkanlıklar ve huylar edinip, içgüdüsel olarak kendi gücünü diğer insanlar üzerinde kabul ettirme 
çabasına gireceğini, ahlaki olarak zayıflayacağını ve bundan dolayı bahsedilen ideal demokrasiye 
ulaşılamayacağını belirtmektedir (West, 2008: 57). 
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kıstasların bulunmadığı, seçme ve seçilme hakkının, dürüstçe yapılan seçimlerin, ahlaki 
değerler içersinde kalmak koşuluyla yarışmacı bir kültürün olduğu, temsilciler ve sivil 
toplumun da aralarında bulunduğu işbirliğine dayalı düzen olarak tanımlanabilir (Schmitter ve 
Karl, 1999: 4–10).  

Kavramsal bir değer olarak yukarıda bahsedilen içeriğe sahip olan demokrasi, siyaset 
bilimi çerçevesinde ise; fakirler ve dezavantajlıların yönetime katılması, halkın kendi 
kendisini sürekli ve doğrudan yönetmesi, eşit fırsatlara ve bireysel liyakate dayalı bir toplum, 
bir refah ve yeniden dağıtım sistemi, çoğunluk yönetimine dayalı bir karar verme sistemi gibi 
çağrışımları bünyesinde barındırmaktadır (Heywood, 2007: 96). Mustafa Erdoğan ise 
demokrasi konusunda devlet iktidarının sınırlandırılması ve halkın gücünü devletin otoritesine 
dâhil etme idealine vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda bu perspektiften bakılınca, demokratik 
devletin “liberal anayasal devlet” olarak tanımlanabileceğini dile getirmiştir (Erdoğan, 2010: 
244). Demokrasi kavramını değerlendirirken, bu kavramın liberal özelliğine atıfta bulunan 
diğer bir bilim insanı da Norman Barry’dir. Bu kapsamda Liberal demokrasi; çoğunluklara 
karşı bireysel hakların özel olarak anayasal koruma altına alındığı siyasi bir sistem anlamına 
gelebilmektedir (Barry, 2004: 320). Erdoğan ve Barry’nin liberal anayasal devletin 
demokratikliğine vurgu yapmasına karşılık, Fareed Zakaria ise dünyadaki Đlliberal 
demokrasinin önlenemeyen yükselişine dikkat çekmektedir (Zakaria, 2007: 93–124). 
Özgürlük ve eşitlik, demokrasi kavramının en önemli sacayaklarını oluşturmaktadır. Türk 
Demokrasi Vakfı’ndan aktaran Dursun; demokrasi özgürlüğün kurumsallaşmasıdır, söylemine 
haklı olarak vurgu yapmaktır. Yine Jeremy Bentham’dan aktaran Dursun; herkes bir 
sayılmalıdır, kimse birden fazla sayılamamalıdır, diyerek eşitlik ilkesinin önemine vurgu 
yapmaktadır. (Dursun, 2008: 170). 

Demokrasi kavramını Lijphart ise farklı bir çerçevede ele almaktadır. Lijphart 
demokrasinin tek bir bakış açısı ile tarif edilebilecek bir kavram olmadığını, onu birçok farklı 
yoldan organize edilip hayata geçirilebileceği üzerinde durulmuştur. Ezcümle, politik partiler 
ve çıkar grupları kadar yasama organları ve mahkemeler gibi resmi idari kurumlar açısından 
da farklı biçimler sergilenebilir. Buna ek olarak Başkan Abraham Lincoln’un unutulmaz 
vecizesine yer vererek, demokrasi yalnız halk tarafından yönetim değil; aynı zamanda halk 
için yönetim anlamına da gelmektedir (Lijphart, 2006: 13). 

Kavramsal olarak demokrasinin içerdiği bu anlamlarla birlikte başta Elitist 
teorisyenler4 tarafından yapıldığı gibi demokrasinin aslında çok demokratik olmadığına dikkat 
çekilmiştir. Demokrasi için yukarıda değinildiği üzere genel oy ilkesi önemli bir yerde 
durmaktadır. Mosca, siyasal elitlerin elinde bulunan bir iktidar için neden genel oy hakkının 
olduğunu sorgulamakta ve Pareto’nun “elitlerin dolaşımı” kavramsallaştırmasına dokunarak 
yönetici sınıfın dar bir çember içerisinde devindiğini ve kitlelerin bu devinimin dışarıda 
tutulmasını demokrasinin bir çıkmazı olarak görmektedir (Vergin, 2008: 123–132). Teorik 
açıdan demokrasi kavramı genel hatlarıyla bu şekilde ifade edilebilmektedir. Özgür seçmen 
ve seçimlerin, sivil toplumun, aynasal sınırlandırmaların ve “halk” kavramının ön plana 
çıktığı demokrasi tanımlamalarına ilave olarak demokrasi olgusunun nasıl bir yayılma eğilimi 
olduğuna da değinmenin çalışmanın içeriği bağlamında önemli olduğu kanısına varılmıştır. 

                                                 
4 Vilfredo Pareto, Robert Michels, Gaentano Mosca ve rekabetçi elitist kavramıyla ön plana çıkan Joseph 
Schumpeter kastedilmektedir.  
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Demokrasinin yayılma zamanını ve yönünü değerlendiren en kıymetli kaynak S. 
Huntington’ın Üçüncü Dalga eseridir. 

Huntington, Batı’da demokrasi yönündeki ilk gelişme olarak; 14 Ocak 1638 tarihinde 
Đngiltere’de kabul edilen Connecticut Temel Düzeni sözleşmesini görmektedir. Bu sözleşme, 
modern demokrasinin ilk yazılı anayasası olarak nitelendirilmektedir. Fakat bunun, dünyanın 
genelini etkilemediği için bir dalga özelliği taşımadığı belirtilmektedir. Birinci uzun 
demokratikleşme dalgasının 1828–1926 yılları arasındaki, temeli Amerikan ve Fransız 
Devrimleri’ne dayanan demokratikleşme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin erkeklerin 
%50’sinin oy hakkına sahip olması ve halk tarafından seçilen bir yürütme organının bu dalga 
ile gündeme gelmiş olması dönemin koşulları açısından oldukça demokratik gelişmeler olarak 
sayılmıştır. Đkinci kısa demokratikleşme dalgası ise Đkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayıp 
1962’ye değin devam etmiştir. Özellikle Sovyet baskısı bu dalganın uzun süre devam 
etmesinin önünde bir set oluşturmuştur. Üçüncü demokratikleşme dalgası ise 1974 yılında 
Avrupa’da ve takiben dünyanın pek çok bölgesinde diktatör rejimlerin yıkılmasıyla 
başlamıştır ve günümüzde hızını düşürmekle birlikte devam etmektedir (Huntington, 2011: 
25–35). 

Demokrasi dalgaları, kendi ters dalgalarını da beraberinde getirmiştir. Đlk ters dalga, 
1922–1942 yılları arasında, egemen siyasal gelişimin demokrasiden uzaklaşması ve 
geleneksel otoriter yönetim biçimlerine dönüşmesi, kitlesel manada tabana dayanan ama aynı 
zamanda sert ve otoriter biçimlerin ortaya çıkması olarak göze çarpmaktadır. Đkinci ters dalga 
ise 1958–1975 dönemini kapsayan, bürokratik otoriteryenizm olarak nitelendirilebilecek bu 
süreçte askeri darbelerle kendisini göstermektedir. Bu dönemde her türlü siyasal söylemin 
susturulduğu görülmektedir (Huntington, 2011: 29–33). 

Eleştirileri de beraberinde getiren demokrasi kavramına yönelik tenkitlerin başında 
elitist düşünürlerin yaklaşımları yer almaktadır. Pareto ve Mosca; “elitlerin dolaşımı” ve 
“yöneten sınıf – yönetici sınıf” kavramları çerçevesinde, demokrasinin aslında üzerinde 
durulduğu gibi “demokratik” olmadığına vurgu yapmaktadır. Bu iki düşünüre ilave olarak 
Schumpeter de yönetici sınıfın varlığını kabul eder ve demokrasiyi halkın yönetimi olmaktan 
ziyade; halkın seçilmiş elitler eliyle yönetimi olarak değerlendirir. Michels de bu durumun 
kaçınılmazlığına “oligarşinin tunç kanunu” kavramsallaştırmasıyla işaret etmektedir 
(Türköne, 2005: 380–389). 

Demokrasi, aktüel olarak da süregelen tartışmaları bünyesinde barındırmaya devam 
etmektedir. Dünyada devam eden bu tartışmalara paralel olarak Türkiye’de de 
demokratikleşme güncel olarak tartışılmaktadır. Kimi düşünürler ise güncel demokratikleşme 
sorunsalının yanı sıra Atatürk dönemindeki demokratikleşme sürecini gündeme 
getirmektedirler. Spekülatif tartışmaları çalışmanın dışarısında tutup, akademik üslup 
içerisinde yapılacak bir değerlendirmenin, daha doğru sonuçları da beraberinde getireceği 
umulmaktadır. Çalışmada, Atatürkçü demokrasi üzerinde yoğunlaşan tartışmaların 
değerlendirilip dönemin koşulları5 ile karşılaştırıldığı bölümde “karşılaştırmalı tarihsel 

                                                 
5 Dönemin koşulları ile değinilmek istenen; özellikle Heidegger’in üzerinde durduğu zaman ve mekân 
değerlerinin farklı değerlendirilemeyeceğidir. Aristo’nun dile getirmiş olduğu zaman ve mekânın birbirinden 
farklı düşünülemeyeceği anlayışı gibi, Heidegger de zaman ve mekânın ayrılamayacağını; fiziksel mekândan 
ziyade ilişkilendirilmiş mekânın zamandan uzaklaştırılamayacağını belirtmiştir (Heidegger, 2004). Özce, 
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sosyolojik analiz” yöntemi kullanılmıştır (Moore, 2012: 1–15). Özce, Atatürk dönemini 
değerlendirirken, Avrupa’nın ve dünyanın diğer ülkelerinde aynı dönemde yaşanan koşullar 
ele alınarak yapılan bir değerlendirme yöntemi tercih edilmiştir. Diğer bölümlerde ise örnek 
olaylarla sonuçlara ve analizlere varmak hedeflenmektedir.  

2. ATATÜRKÇÜ DEMOKRAS Đ NEDĐR? 

 “Toplum “Modernleşmeden” 
Siyasetin “Demokratikleşmesi” Mümkün Değildir.” 6 

Kemalizm ideolojisinde demokrasi kavramının eksikliği; en somut biçimde, altı okun 
içerisinde demokrasinin neden bulunmadığı tartışmasında kendisini göstermektedir (Bayram, 
2001: 209). Dönemin koşulları itibariyle bilhassa liberalizmin gerileyişine tepki olarak 
Türkiye’de liberal ve demokratik eğilimlere karşı dikkatli ve mesafeli bir tutum göze 
çarpmaktadır. Ziya Gökalp’ın üzerinde durduğu gibi, “Türkler istiklalci oldukları için 
komünist, dayanışması oldukları için de kapitalist olamazlardı (Gökalp, 1970: 180). Bu durum 
ise beraberinde şu sorunsalı getirecekti; Peki hem komünist hem de kapitalist olamayacaksak 
ne olacaktık? Sorunsalın cevabı aslında sıkça dile getirilen Kemalizm’in (Atatürkçülüğün) 
kendine özgü niteliğinin içerisinde saklı bulunmaktadır.  

 Atatürkçülük düşüncesinde “demokrasi”nin yeri altı oktan biri olan “Halkçılık” 
içerisindedir. Köker’in de ifade ettiği üzere; Halkçılık ilkesine göre, hâkimiyet milletindir ve 
halk bu hakkını kullanmaya bizzat kendi sahip olmadır (Köker, 1989: 137). Afet Đnan’ın 
Atatürk’ten aktardığı şekliyle: “Demokrasi esas itibariyle siyasi mahiyettedir. Demokrasi, bir 
içtimai muavenet veya bir iktisadi teşkilat sistemi değildir. Demokrasi maddi refah meselesi 
de değildir. Böyle bir nazariye vatandaşların, siyasi hürriyet ihtiyacını uyutmayı istihdaf eder. 
Bizim bildiğimiz demokrasi, bilhassa siyasidir; onun hedefi, milletin idare edenler üzerindeki 
murakabesi sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir” (Đnan, 1998a: 30).  

 Türk halkçılığının tanımlamasının yapıldığı her alanda kanun önünde eşitlik 
tanımlamasının ardından gelen, hiçbir sosyal sınıfın üstünlüğünün tanınmaması vurgusu ise 
aslında Türk demokratikleşmesinde kapitalizme ve liberalizme duyulan kuşkunun etkilerini 
göstermektedir. Bunlara ek olarak her fırsatta dile getirilen demokratik koşulların oluşması 
için yeniliklerin getirilmesi şartı dikkat çekmektedir. Atatürk 1933 yılında yapmış olduğu bir 
konuşmasında; “Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile birlikte anlam bulan devlet 
şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk. O on yaşını doldururken demokrasinin bütün icapları 
sırası geldikçe tatbikata konulmalıdır” demiştir (Afet Đnan, 1998b, 158–159). Atatürk’ün 
burada, aslında rejimin demokrasi yönünden hala eksikleri olduğunu kesin bir dille ifade 
ettiğini çıkarmak mümkündür. Kemalizm’in halka rağmen halkçılık ve yarı otoriter bir rejime 
sahip olması nitelikleri onun demokrasi anlayışındaki eksikleri vurgulamaktadır (Ateş, 1998: 
11). Diğer yandan, Atatürkçülüğü; pragmatik-demokratik bir ulusal modernleşme ideolojisi 
olarak gören Đsmet Giritli, onu hem kalıplaşmış düşünceye karşı hem de “tüm yeniliklere” 
açık bir ideoloji olarak değerlendirmektedir (Giritli, 2004: 13). Atatürkçülüğün demokrasi 

                                                                                                                                                         
meydana gelen olayların yaşandığı dönem içerisinde değerlendirildiğinde yapılan eleştirilerin daha değerli 
görüleceği görüşünden yola çıkarak bir değerlendirmeye gidilmiştir. 
6 Levent Köker’in Atatürk dönemindeki demokrasi anlayışının hangi temele dayandığının doğru ve yerinde bir 
tespitini içeren vecizesidir (Köker, 2008: 156). 
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anlamında böyle bir iddiası olmamasına rağmen, dışarıdan demokrasi yönelimli bir ideoloji 
olduğu çıkarımı zorlama bir yorum gibi görünmektedir (Köker, 1992: 194).   

 Atatürkçü Demokrasi öz itibariyle, halka rağmen halkçılığı savunan7, kapitalist 
politikalardan ziyade devletçi politikaları benimseyen8, bünyesinde totaliter eğilimleri 
barındıran9, halkı tamamıyla bütünleştirme anlamında hegemonyacı10 olmayı başaramayan, 
diğer yandan hukuk devleti olma özelliğini korumaya çalışan11,  demokratikleşme sürecini 
laikleşme ile güçlendirmeye çalışan12 ve “tesanütçülük” kavramını13 kapsayan bir anlayışa 
sahiptir. Olgusal olarak bu tanımlamaları içeren kavram, pratikte ise farklı olaylarla daha 
anlaşılır bir hale gelmektedir. Atatürk dönemindeki bir takım olayları demokrasi bağlamında 
değerlendirerek dönemin demokratikliği tartışmalarını bu zemine taşımak, çalışma 
bağlamında yararlı olacaktır. Đki farklı başlık altında Atatürkçü demokrasinin demokratikliği 
tartışmaları incelenecektir. Đlk başlıkta demokratik eğilimler ele alınıp ikinci başlıkta anti-
demokratik eğilimlere değinilecektir. Teorik ve pratik açıdan yapılan inceleme, asıl olarak 
Barrington Moore ve Theda Skocpol’un kavramsallaştırması olan karşılaştırmalı tarihsel 
sosyolojik yöntem esas alınarak yürütülmüştür.  

 

                                                 
7 Halka rağmen halkçılık söylemi, halkın henüz kendi kendini yönetebilecek kadar bilinçli olmadığını 
vurgulayan bir söylemdir. Halk, demokrasiyi eşit hakların savunmak bir araç olarak kullanamaz nitekim onlar 
henüz bu bilince sahip değildirler. Zira halkın ne zaman bu bilince ulaşacağına kim karar verecekti? Atatürk 
döneminde, bürokratik elitler bu tarz belirlemelerin tek yetkili merci durumundaydı. Halkın cehaletine karşılık 
okumuş ve bilinçli olan bürokratik elitler buna muktedirlerdi. Bu elitler toplumsal alanda modernleşmenin 
içselleştiğine karar verdiği anda siyasi alanda demokrasiye geçmeye de karar vereceklerdi (Aksoy, 1997: 9–32). 
8 Devletçilik politikaları özellikle komünist eğilimlidir şeklinde eleştirilere maruz kalsa da Đkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından yani Atatürk döneminden sonra da devam etmiştir. Devletçi politikaların devam etmesinde 
ekonomik koşullar ve dönemin koşulları etkili olmuştur. Milli Koruma Kanunu da bu doğrultuda gündeme 
gelmiştir (Koçak, 2000: 166–171). 
9 Tek Parti döneminde kudretli devlet adamı olarak anılan Recep Peker’in faşist otoriter devlet yapılanmasını 
teklif etmesi üzerine Atatürk’ün bunu kabul etmemesi dönemin önemli olayları arasında yer almaktadır (Yıldız, 
2009: 58–59). Diğer yandan otoriter ve totaliter eğilimli bir iktidar çizgisini de kimi zaman sert uygulamalarla 
kimi zaman da yumuşatarak devam ettirmiştir. Zürcher adı geçen eserinde bu konuyu ayrıca ele alarak 
“Cumhuriyet Halk Fırkasının Otoriter Eğilimleri” başlıklı bir bölüm yazmıştır (Zürcher, 2010: 276). 
10 Özellikle Antonio Gramsci’nin hegemonya kavrayışından yola çıkarak, bir ideolojinin söylemlerinin 
toplumdaki kimi gruplara hitap eden yani ayrışmacı bir politika benimsemesini eleştiren ve diğer kesimleri bu 
söylemin dışında tutmadan genelliğe ve evrenselciliğe yapılan vurgunun Kemalist politikaların bir kısmındak 
eksik olduğunu göstermek amacıyla kullanılmıştır (Yeğen, 2009: 58–61, 72–73).  
11 Erzurum Kongresi günlerinde Kurtuluş Savaşı’nın karşısında yer alan Sultan Vahdettin Erzurum’a yeni bir 
vali gönderir. Mustafa Kemal, yeni valinin Kurtuluş hareketine zarar verecek bir kimse olması durumunda 
Trabzon’dan Đstanbul’a geri çevrilmesini isterken Kongre’nin Rizeli bir üyesinin “Paşam üzülmeyin, gerekirse 
Ziganalarda ya da Kop dağında temizlenir!” demesi üzerine, acı bir tepkiyle “Ne diyorsun? Eşkıya gibi dağda, 
komiteci gibi sokakta adam mı vurduracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra ülkede yurttaş 
ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Sizin de böyle düşünmemiz gerekir.” yanıtını vermiştir (Ozankaya, 
2000: 291). 
12 Yeni Delhi Hamdard Üniversitesinde Profesör olarak görev yapan Arşi Han, demokratik olmak isteyen bir 
devlet laik olma zorundadır tespitini yaptıktan sonra Atatürk’ün bunu başarabilen çok az sayıdaki siyaset 
adamından biri olduğuna vurgu yapmaktadır (Ozankaya, 2012: 399–406). 
13 Solidarizm, dayanışmacılık veya korporatizm olarak çeşitli nitelendirmelere sahip olan kavram, Türkiye’de 
1930’lu yıllarda devletin resmi söyleminde yer bulmuş ve resmi ideoloji olarak adlandırılmıştır. Liberalizmin 
ferde önem veren ve bireysel üretim tarzını öngören anlayışına tepki ve alternatif olan bu anlayış, uzun yıllar 
etkili olmuştur. Demokrasi bağlamında bir engel gibi görünse de dönemin koşulları göz önüne alınacak olunursa 
uygulamaların Türkiye’ye özgün bir değer kattığı görülmektedir (Kansu, 2009: 253–267). 
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3. ATATÜRKÇÜ DEMOKRAS ĐNĐN DEMOKRAT ĐKL ĐĞĐ 

“Eğer demokrat diye bir şey varsa  
Atatürk demokrattır.”14 

Atatürk döneminin demokratikliği tartışmalarına geçmeden önce Sina Akşin’in özellikle 
üzerinde durduğu, dönemin diğer ülkelerindeki demokratik durumu kavramak gerekmektedir. 
Demokrasinin tek bir koşula bağlı olmadığı daha önce Dahl’dan örneklerle belirtilmişti. Akşin 
de demokrasinin derecelendirilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Birinci 
demokratikleşme dalgasının ters dalgası, Mustafa Kemal döneminde, Avrupa başta olmak 
üzere pek çok yerde hüküm sürmekteydi. Zira bu durum Türkiye’nin liberalizmden ve doğal 
olarak demokrasiden uzaklaşmasına neden olmuştur. Türkiye demokrasiden uzaklaşırken 
faşizm veya komünizme yaklaşmak yerine kendine özgü15 bir durum ortaya koymuştur 
(Köker, 2009: 108). Diğer yandan bir ideoloji olarak faşizm demokratik yöntemleri kullanarak 
iktidara gelme özelliği göstermektedir. Ayrıca toplumun tamamı olmasa da azımsanmayacak 
ölçüde birey tarafından desteklenmesi faşizmin bir ideoloji olarak ön plana çıkmasını 
sağlayan diğer bir özelliğidir (Örs, 2010: 493–498). Atatürk döneminin ise ne iktidara geliş 
açısından ne de modernleşmenin “tepeden inmeci” niteliği ele alınacak olursa, halk 
desteğinden yoksunluğu göze çarpmaktadır.  

  Avrupa’da yükselen faşizm ve komünizm dalgası göz önünde bulundurulursa 
Atatürkçü demokrasi “çağdaşlarına” oranla daha demokratikti. Đspanya’da Franco, 
Almanya’da Hitler, Đtalya’da Mussolini, Sovyetler Birliği’nde Stalin, kendi diktatörlüklerini 
kurmuşlardı. Bu diktatörlüklerin önemli bir kısmı totaliter anlayışı benimsemiş yani, 
toplumun tüm alanına müdahale eden örgütlenme biçimini tercih etmişlerdi. Diğer yandan 
bunlara ek olarak ırkçılık söylemi de egemendi (Akşin, 1999: 206). Đş bu noktada, sıkça 
gündeme gelen “Atatürk diktatör müydü?” sorunsalına değinmekte yarar var. Mustafa 
Kemal’i bu konuda diğerlerinden ayıran başlıklar bulunmaktadır. Yasallık konusunda özeni 
ve sürekli olarak meşru zeminde kalma çabası dikkat çekmektedir. Her fırsatta halkın 
egemenliğini ön plana çıkartan Atatürk, meclise ayrı bir önem atfetmiştir. Mustafa Kemal 
hiçbir zaman devletin yasal ve meşru güçlerine başkaldıran asi bir general havasına 
girmemiştir (Ateş, 2008: 111–116).  

 Demokrasi temelinde Atatürkçü düşüncenin olumlu bir diğer yanı; halk egemenliğine 
verilen önemdir. Mustafa Kemal, meclise, özellikle I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, her 

                                                 
14 Scrutator mahlasını kullanan Herbert Sidebtham, Atatürk için Türkiye’nin Yeniden Canlanmasının Hikâyesi 
ve Atatürk’ün Sulh Siyaseti başlığı altında; Bugünkü Avrupa’nın en muktedir devlet adamıdır demek mümkün 
olan Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesuru ve en orijinalidir. Atatürk, hakiki emperyalizmin kendi 
vatanında kendi milletinin saadet ve hürriyetinde olduğunu takdir etmiştir… Eğer demokrat diye bir şey varsa 
Atatürk demokrattır. O, hakiki demokrasinin talim ve terbiye eden başka bir temeli olmayacağını bilir. Bu da, 
biraz zaman ve tecrübe, biraz da mektep meselesidir. (Aktaran Đnan, 2012: 38). 
15 Türkiye’nin demokrasi bağlamındaki özgünlüğünün yanı sıra, Kadroculardan olan Şevket Süreyya’nın 
belirttiği üzere Milli Kurtuluş hareketinde de kendine özgün yapısı dikkat çekmektedir. Kapitalist üretim tarzının 
eşitsizliğinin Türkiye’de kendisine yeteri kadar yer bulamaması, devletçilik politikalarının gereği, sınıf 
mücadelesinin olmadığı toplum modeli yine Türkiye’ye özgü bir durum olarak belirtilmiştir (Aydemir, 1933: 7–
10). Diğer yandan Kadrocular, demokrasinin kapitalizmin siyasi bir manevrası olarak değerlendirmekte ve 
demokrasiyi Türkiye için uygun olmadığını düşünmekte, bu paralelde kapitalizm sonrası sınıfların olmadığı 
Türkiye’de demokrasi uygulanırsa bu düzenin burjuva sınıfının talepleri doğrultusunda değişeceği endişesini 
taşımaktadırlar (Timur, 1997: 165–166). 
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kesimin temsilcilerini çağırarak büyük bir toplumsal kaynaşma sağlamak istemiştir. Diğer 
yandan kendi otoritesini anayasal kurumlara dayandırma çabası göstermiştir. “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” diyerek yönetimin tek hâkiminin teoride mecliste olduğunu 
belirtmiştir. Bu yolda Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda kimseye benzeme zorunluluğu 
olmadığını; her ülkenin kendine özgü koşullarının olduğunu dile getirmiştir. Bu nedenle 
Türkiye’nin demokratik rejime giden yolunun farklı olacağını açıkça dile getirmiştir (Çeçen, 
2012: 61, 183–184). Bahri Savcı da bu söylemi desteklemek için; “Türklerin Mondros’a 
direnmesi gerekir. Bu da ancak zamanın ulusal iradesini temsil etmekte olan parlamentoya 
dayalı kuvvetli bir hükümet ile olabilir. Zorlukları yenebilmenin tek yolu siyasal erki 
demokratlaştırmak geçmektedir” demiştir (Savcı, 2012: 459). 

 Atatürk de Cumhuriyeti şu şekilde tanımlamaktadır: bugünkü hükümetimiz, devlet 
örgütümüz, doğrudan doğruya milletin kendi kendine ve kendiliğinden yaptığı bir devlet 
örgütü ve hükümettir ki, onun adı cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki 
ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir (Kocatürk, 1999: 72). 1921 
Anayasa’sının 1. Maddesi; egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Đdari yönetimi, halkın 
geleceğini doğrudan doğruya ve gerçekten yönetmesi temeline dayanmaktadır. 2. Maddesi; 
yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gerçekleşir ve toplanır. 3. Madde; Türkiye Halk Hükümeti TBMM tarafından 
yönetilir ve TBMM adını taşır.  4. Madde; TBMM iller halkı tarafından meslekler mensupları 
temsil edilmek üzere doğrudan doğruya seçilmiş üyelerden oluşur16. Anayasanın ilk 4 
maddesinin doğrudan doğruya halk egemenliğini dile getirmesi demokrasi adına önemli bir 
gösterge olmuştur (Ateş, 1998: 30–32). Atatürk’ün halk hükümeti vurgusu aslında demokratik 
hükümet olarak adlandırdığı sistemdi (Tunaya, 2008: 103). 

 Kadınlara verilen hukuki haklar ise demokrasinin Atatürk dönemindeki durumunu 
anlatırken göze çarpmaktadır. 1934 yılında kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı önemli 
yer tutmaktadır. Türk kadınlarının erkeklerle eşit haklardan yararlanmasına adına getirilen oy 
kullanma ve seçilme hakkıyla Meclis’te 18 kadın milletvekili yer aldı ve bu bağlamda nicel 
olarak Türkiye Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerini yakalamış durumdaydı (Zürcher, 2012: 
263). Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri Princeton Üniversitesi Atatürk Kürsüsü 
Başkanı Profesör Doktor Heath Lowry bu konuda; dünyada kadınların toplumdaki rolüne 
Mustafa Kemal kadar duyarlılık gösteren pek az önder olduğunu ifade etmektedir (Ozankaya, 
2012: 367). Toplumsal katılımın daha üst seviyede gerçekleşmesi için daha önce de 1924 
yılında seçmen yaşının 18’e indirilmesi kayda değer bir değişim olarak 
değerlendirilebilmektedir. Çağdaşlarına oranla bu konuda önder durumunda olan Türkiye 
“demokratikleşme” adına önemli bir adım atmış durumdadır. Osmanlı’nın son dönemlerinde 
çıkarılan kanunlar ile birlikte eşitli ği zedeleyici koşullar bulunmaktaydı. Vergi, mülk, meslek 
gibi konular bu eşitsizliğin temelini oluşturmaktaydı. 1921 ve 1924 Anayasalarında tüm halk 
eşit sayıldı. Seçmen olabilmek için devlete az çok vergi verme koşulu ise 3 Nisan 1923 
tarihinde kaldırıldı (Işıklı, 2008: 51–55). Seçim sistemi ve oy sisteminin halkın yönetime 
katılması için en önemli araçlar olarak gören Savcı’ya göre, dış bağımsızlık ve iç bağımsızlık 
sağlandıktan sonra eşit ve adil seçimler yapılması, Atatürk demokrasisinin ayırt edici 
özelliklerinden olmuştur (Savcı, 2012: 461).  
                                                 
16 Müdafaa-i Hukukçu Meclis tam anlamıyla “milli” bir nitelik taşıyordu. Mesleklere göre bir dağılım dikkat 
çekmektedir. 120 mebus serbest meslek erbabı, 125 devlet memuru, ilmiyeliler ve sarıklılar da bulunmaktaydı. 5 
aşiret ağası ve en az bulunan ise mühendislerdi (Tunaya, 2007: 75).  
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 Diğer önemli bir konu da devletin din işleri karşısındaki konumu olmuştur. 
Demokrasi, birlik ile beraberlik düşünüldüğünde, devletin toplumun tüm kesimlerine eşit 
mesafede durması gerektiğini, toplumu oluşturan egemen dinin yanında azınlıkta olan diğer 
gruplara da eşit davranabilmesi için resmi bir dinin olmaması gereklili ğini içermektedir. 
Türkiye 10 Nisan 1928 tarihinde Anayasadan devletin dini ile ilgili ibareyi kaldırmıştır 
(Akşin, 1998: 176). Akşin aynı zamanda laikliğin toplumsal eşitli ğin sağlanmasındaki ön 
koşul olduğunu dile getirmiştir. II. Meşrutiyet döneminde de kadın hakları ile ilgili bir takım 
düzenlemeler yapıldığı görülmektedir fakat laik bir devlet anlayışı olmadığı için bu 
değişikliklerin toplumsal düzende kabulü söz konusu olamamıştır (Akşin, 1992: 247). 

 Sivil toplum konusu ise Atatürk dönemini incelerken hem demokratikliğin hem de 
anti-demokratik uygulamaların muhtevasını oluşturmaktadır. Anadolu Ajansı, Telgraf Telefon 
Anonim Şirketi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi özerk yapıya sahip olmakla 
birlikte hükümete doğrudan bağlı yapıların varlığı göze çarpmaktadır (Işıklı, 2008: 54). 
Minber gazetesi ve Kadro dergisi başta olmak yayın hayatının17 varlığına önem veren Atatürk, 
bu kurumların geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Đnan, 2012: 400). Bilindiği gibi, 1925 
yılında ‘Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’, 1930 yılında da ‘Serbest Cumhuriyet Fırkası’ ve 
‘Ahali Cumhuriyet Fırkası’  denemeleri yapılmış fakat bu denemeler bir takım olaylar 
neticesinde sonuca ulaşamamıştır. Bazı meslek kuruluşları; Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
Satış Kooperatifleri, Halkevleri ve Türk Ocağı gibi bazı baskı grupları şeklinde örgütlenmeler 
olmuştur (Acar, 2012: 5). Parti açarak çok partili hayata geçiş denemeleri bir ışık niteliğinde 
olsa da erken sönmeleri demokratikleşme adına karanlık bir ortam yaratmıştır. Diğer yandan 
1933 yılından itibaren 142 Alman ve Avusturyalı çoğu Yahudi olmakla birlikte Türkiye’ye 
sığınmış ve ülkede üniversitelere yerleştirilmi ştir. 1945 yılına kadar Türkiye’de kalan bu 
bilim insanları Nazi zulmünden kaçmış ve Türkiye’yi yaşanabilir bir ülke olarak görmüşlerdir 
(Akşin, 1992: 251). 

 Mustafa Kemal Atatürk döneminde, çağdaşlarının diktatörlük uygulamalarıyla birlikte 
daha demokratikliği, halkın egemenliği ilkesine yapılan vurgu, kadın haklarına ve seçmen 
haklarına duyulan saygı, gazete ve dergilerin varlığı ve bilim insanlarına verilen değer 
bağlamında demokrasiden söz etmek mümkündür. Fakat madalyonun diğer yüzü ise bu kadar 
aydınlık değildir. Atatürkçü demokrasinin bir de karanlık yüzü bulunmaktadır. Bu karanlık 
yüz demokrasiye leke süren uygulamaların eseri olarak gün yüzüne çıkmıştır.  

4. ATATÜRKÇÜ DEMOKRAS ĐNĐN ANTĐ-DEMOKRAT ĐKL ĐĞĐ 

“Kemalist rejim faşist değilse de  
Hiçbir suretle demokratik de değildi.” 18 

Demokrasinin teorik çerçevesinden bahsedilirken bu olgunun gelişmesinde ve yayılmasında 
liberalizm ile doğrudan ilişkisi olduğuna dikkat çekilmiştir. Bireyin özgürlüğünün ve 
eşitli ğinin bulunmadığı coğrafyalarda demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 
Gökalp’ın bahsettiği üzere “Türkler istiklalci oldukları için komünist, dayanışması oldukları 

                                                 
17 Çıkan dergiler; Resimli Ayı (1924), Kadro ve Kooperatif (1932), Ülkü, Fikir Hareketleri, Varlık, Yeni Adam, 
Yenigün (1933), Yücel, Ayda Bir (1935), (Akşin, 1992: 246). 
18 Maurice Duverger, Siyasal Partiler, CHP tek parti dönemini incelerken Atatürk yönetiminin demokratik 
olmadığı sonuca varan Duverger, bu demokrasi anlayışının halkçı ya da sosyalist olmadığını aksine geleneksel 
siyasal demokrasi olduğunu belirtmiştir (Tunaya, 2008: 106).  
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için de kapitalist olamazlardı (Gökalp, 1970: 180). Ekonomik bir kavram olan kapitalizmin 
siyasi alana yansıması liberalizmdir. Gerek Atatürk döneminde gerekse II. Dünya Savaşı’nın 
ardından politik rejimde bir liberalleşme görülmemektedir. Aksine otoriter rejimin daha da 
güçlendirildiğini söyleyebiliriz (Kara-Đncioğlu, 2000: 206). Diğer yandan Atatürk döneminde 
kamusal alandaki özgürlükten kaynaklanan endişe nedeniyle “otoriter laiklik” yakıştırması 
dahi yapılmıştır (Turam, 2011: 51–52). Zira Şerif Mardin’in, Milliyetçilik ideolojisinin, 
Kemalizm’in başarıya ulaşmış tek düşünüsü olduğuna vurgu yapması, Cumhuriyetçiliğin 
demokrasi alanındaki başarısızlığını göstermektedir (Mardin, 2007: 142).  

 Halkçılık terminolojisi ile halkın yönetimin tek sahibi olduğunu vurgulayan 
Kemalizm, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu, ve bunun meclis eliyle yürütüleceği 
ilkesini içermektedir. Halkın egemenliğine bu denli vurgu yaparken ilk bakışta sanki 
demokrasi yüceltiliyormuş, öncekilere göre egemenliğin kaynağı ve meşruiyeti yeniden 
tanımlanıyormuş gibi görünse de meclisin bu güce tek başına sahip olma arzusu, siyasi 
yönetim mekanizması içerisinde artık bir takım ara mekanizmalara gerek olmadığına vurgu 
yapmaktadır. 1925 yılında çıkarılan Takriri Sükûn Yasasıyla birlikte bu durum artık daha da 
net görülür hale gelmiştir (Karaömerlioğlu, 2009: 280–281). 

 Sivil topluma geçmeden önce, entelektüel hayatın Atatürk döneminde “aydın” olarak 
nitelendirilen kesimin oluşamamasının dikkat çekici olduğu ifade edilmektedir. Ali 
Gevgilili’nin üzerinde durduğu ve Şerif Mardin’e de referans verdiği bu konu hakkında 
söyledikleri önemlidir. Bu çerçevede aydın olarak nitelendirilen kesimin tam anlamıyla aydın 
olmadığı, aksine yarı aydın olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. Aydınların okur-yazar 
olması gerekirken bu dönemde okur olduklarını fakat yazmadıklarını görülmektedir. 
Osmanlıdan erken cumhuriyet dönemine kadar olan süreçte, Türk aydını kendini devlete karşı 
sorumlu hisseden, yer yer devletten maaş alan ve yönetici kadrolarında yer alan bir kesim 
olarak görülmektedir (Gevgelili, 2009: 195). 

 Şeyh Sait Ayaklanması sonrasında 1925 yılında Takrir-i Sükûn Kanunu ile birçok 
dergi, gazete kapatılmıştır. Serbest Fırka denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Baskı ve 
kısıtlamalar bu dönem yayın hayatını oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer yandan 
birçok kez demokratikleşme adına yapılan çok parti denemelerinde başarısızlıklar dikkat 
çekmektedir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 1925 yılında, Serbest Cumhuriyet 
Fırkasının da 1930 yılında kapatılması demokrasiyi baltalayan gelişmeler olmuştur (Akşin, 
2009: 246). Bu duruma benzer bir belirleme de Zürcher tarafından yapılmıştır. Takrir-i Sükun 
Kanunu’nun ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’nin yönetim biçiminin tek partinin otoriter 
yönetimi yani bir diktatörlük haline geldiği ifade edilebilmektedir (Zürcher, 2012: 261).  

 Laik devlet anlayışı, Kemalist devrimde demokratikleşme adına önemli bir ayak olarak 
görülmüştür. Mete Tunçay, bu laiklik anlayışının “tecebbür” olduğunu yani zorlama olduğunu 
dile getirmektedir. Devletin bireylerin inanç hayatına karışmaması olgusunu da içeren laiklik 
ilkesinin, Türkiye’de yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması boyutunda kalması 
eksik bir demokrasiye yol açmıştır. Ezanın Türkçe okunması gibi hassas konularda devlet 
tabandan destek bulamamış bu konuda yalnız kalmıştır (Tunçay, 2009: 92–96). Aynı zamanda 
Atatürk sonrası dönemde bürokratlar, Kemalist düşünceyi bir siyasi manifestoya 
dönüştürerek, hali hazırda devam eden demokratiklik tartışmalarında Atatürk’ten daha az 
demokratik olduklarını göstermişlerdir (Heper, 2006: 144–145). 
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 Dönemin anti-demokratik olduğuna dair düşüncenin diğer bir argümanı ise; 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren totaliter ve baskıcı bir resmi ideolojiye sahip olduğu 
algısıdır. Bu resmi ideolojinin dönemin metinlerindeki nitelendirmesi de “Atatürk 
Milliyetçili ği” şeklindedir. Toplumun “sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir kitle” olarak 
belirtilmesi “korporatizm”den19 etkilenildiğini göstermektedir (Türk, 2005: 142). 

 Atatürkçü demokraside öne çıkan halka rağmen halk için demokrasi için söylemi de 
demokrasiyi baltalamaktadır. Halkın kendisini yönetmek için yeterli olmadığına duyulan 
inanç, elitist değerlerin20 de Kemalist bürokrasiyi etkilemesi gerçeğiyle beraber 
düşünüldüğünde demokrasiye ters düşen bir tablo çıkmaktadır. Halkın modernleşmeden, 
demokrasi bilicine asla sahip olamayacağı ön kabulü ise Kemalist bürokrasinin problemli 
noktalarından biridir  (Aksoy, 1997: 9). 

 Diktatör eğilimlerden uzaklaşmaya çalışan Mustafa Kemal’in, Cumhurbaşkanı olduğu 
dönemde, CHP’nin genel sekreteri olan Recep Peker’in 1931 yılında Đtalya’ya yapmış olduğu 
ziyaretin ardından faşizmden21 etkilenmiş olarak dönmüştür. Đtalya ziyaretinin ardından bu 
rüzgârın etkisinde kalarak hazırlamış olduğu program ise tamamen anti-demokratiktir. 
Mustafa Kemal’in bu programı kabul etmemesi demokrasi adına olumlu bir adım olmakla 
birlikte, bunun gündeme gelmiş olması ve hatta Recep Peker’in hükümet içerisindeki rolünün 
artması dahi, demokratikleşme açısından olumsuz geri gidişler olarak değerlendirilmektedir 
(Akşin, 1992: 247).  

 Resmi söylemlerde de bulunan, halkın22 modernleşmeden demokrasiye geçmesinin 
mümkün olmadığına dikkat çeken Köker, durumu şu şekilde aktarmaktadır: batılı olmayan 
dünya, “modern Batı” karşısında, henüz “modernleşme”, yani geleneksellikten modernliğe 
geçiş evresindedir; modernliğe geçiş, siyasal düzeyde, “demokrasiye geçiş” demek 
olduğundan da, bu toplumlarda henüz demokrasinin ekonomik ve kültürel altyapısı 
hazırlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle söylenecek olursa, batılı olmayan toplumlar, 
demokrasiden vazgeçmek durumundadır. (Köker, 2008: 159). Bu bakış açısının Kemalist 
resmi ideolojiye zaman zaman çokça etki ettiği görülmektedir. Bu durum da, 
demokratikleşmenin önüne önemli bir set çekmektedir.  

5. SONUÇ YERĐNE 

Atatürkçü demokrasi; teorik manada halkın egemenliğini savunduğu için demokratik olmakla 
birlikte, pratik hayattaki örnekler dâhilinde pek de demokratik görünmemektedir. 
                                                 
19 “19. Yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa’da muhafazakâr düşüncenin yeni bir dalı olarak gelişen ve Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında küçümsenemeyecek bir siyasi etkinliğe ulaşan korporatizm, kapitalizm ve sosyalizm 
dışında bir “üçüncü yol” bulma çabalarının ürünüdür (2005, Türk: 142). Buna ek olarak “Kadro Dergisi” bu 
çabanın resmi yollardan desteklenerek Türkiye’de üretilme yolunun önemli bir ayağını oluşturmaktaydı (Türkeş, 
1999: 215–230). 
20 Elitist değerlerin Türkiye’de gelişimi ve durumu hakkında daha geniş bilgi için: Metin Heper, Türkiye’de 
Devlet Geleneği, Doğubatı Yayınları, (2006).  
21 Faşist eğilimli olarak değerlendirilebilinecek bir örnek; 1936 yılında çıkarılan “Đş Kanunu” doğrudan Faşist 
Đtalya’nın kanunundan kopyalanmıştır. Bu kanunda işçilerin sendika kurması ve grev yapması da 
yasaklanmaktadır (Zürcher, 2010: 295). 
22 Halkın önemli bir kısmını oluşturan köylülerin ve köy yaşamının yüzyıllardır hatta bin yıllardır değişmediğini 
ve bu nedenlerden dolayı sürekli olarak siyasi arenanın gerisine itildiğini söylemek mümkündür. Esasen,bu 
sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildir, dünya genelinde de böyle süregelmiştir (Hardt, Negri, 2011: 129).  
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Demokrasinin diğer dünya ülkelerinde gerçekleşmesi için liberalizm koşulu daha ön sıralarda 
yer almaktayken, ülkemizde elitlerin halkın modernleştiğine karar vermesi ön koşulu, 
demokrasinin gelişimi için daha önemli görülmektedir.  

 Demokratikleşme temelinde “birinci ters dalganın” yaşandığı süreçte Atatürkçü 
demokrasinin Almanya, Đtalya, Đspanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya vb. birçok ülkeden 
daha demokratik olduğunu, diktatör, otoriter ve totaliter rejime diğer örneklerde olduğu kadar 
dönüşmediğini görmekteyiz. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Đngiltere gibi 
ülkelerin ise siyasal rejim bağlamında daha demokratik oldukları belirtilmelidir. Öte taraftan 
insan haklarına ve kadın haklarına verilen değerin niteliği konusunda ise “çağdaşlarından” 
daha çok mesafe kat ettiği su götürmez bir gerçektir.  

Atatürk döneminin anti-demokratik olarak nitelendirilebilecek özelliği olan elitist 
yaklaşım ise Osmanlı’dan Türkiye’ye kalmış siyasi bir mirastır. Yönetici sınıfın her şeyi 
bildiği varsayımı ve toplumu oluşturan halkın tarım ile uğraştığından ötürü kendini 
bilinçlendirmeye zamanı olmadığı gerekçesiyle bilgisiz olduğu düşüncesi süregelmiştir. 
Bürokrasinin sürekli tepeden bakışı devrimlerin ve sonucu olarak da demokrasinin alt 
tabakalara nüfuz edemeyişinin temelindeki neden olmuştur. Halkın taleplerine cevap 
vermektense onların yerine karar vermeyi tercih eden bu yaklaşım, demokrasiden 
uzaklaşmaya neden olmuştur. Devlet geleneğinden kaynaklanan demokrasinin gereksizliği 
hususundaki yönetici sınıfın tavrı, Mustafa Kemal Atatürk döneminde de kabul görmüştür.  

Salt bir biçimde Atatürkçü demokrasi demokratiktir demek veya Atatürkçü demokrasi 
anti-demokratiktir demek yanıltıcı bir söylem gibi durmaktadır. Atatürkçü demokrasinin 
demokratikliği tartışmaları, demokratik ölçütlere göre ne derece demokratik sorunsalına yanıt 
vermekten geçmektedir. Çağdaşlarına göre yer yer demokratik olarak değerlendirebilecek 
olan Atatürkçü demokrasi, demokrasinin sivil toplum, basın-yayın özgürlüğü gibi başlıkları 
altında ise anti-demokratik olarak nitelendirilebilecektir. Diğer yandan Atatürk, kimi anti-
demokratik uygulamaların demokrasinin kendisini ve geleceğini korumaya yönelik 
ihtiyacından dolayı olması gerektiği belirtmiştir. Bu çerçevede “Biz Cumhuriyeti kurduk; 
bizden sonrakiler de demokrasiyi geliştirecektir” söylemi bir anlamda demokrasinin ikinci 
plana itildiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle bu söylemden hareketle Cumhuriyet’in 
demokrasinin ön şartı olarak görüldüğü sonucuna varılabilmektedir. Bu paralelde, 
Cumhuriyet’in devamı ve güvenliği için gerektiğinde demokrasiden vazgeçilebileceği 
görülmektedir.   
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ALMANYA`YA G ĐDEN TÜRK ĐŞÇĐLERĐ VE MÜZ ĐK YA ŞAMI  

HALUK YÜCEL *
 

ÖZ 

Kültürlerarası diyalog söz konusu olduğunda hiç şüphe yok ki kültür alışverişi ve sanat birbirinden ayrı 
düşünülemez. Kültür, bir ulusun kendi tarihi içinde oluşturduğu değer hükümlerinin bütünüdür. Bu bütün 
içerisinde o ulusun dili, kimlik duygusu, inanışları, gelenekleri ve estetik boyutu ilk sırada yer almaktadır. Sanat 
ise o toplumun gelişmişlik düzeyidir ve asırlar süren yaşayışının bir birikimi olarak kendisini gösterir. Yaklaşık 
50 senedir Almanya’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar, sosyo-kültürel açıdan her iki ülke arasında bir köprü 
vazifesinde bulunmaktadırlar. Almanya’da 4. nesile ulaşan ve içinde yaşadığım “Almanya Türkleri” ya da 
“Gurbetçiler” olarak adlandırdığımız bu toplum, ekonomik olduğu kadar kültürel alanda da kendisini 
göstermektedir. Çalışmamız, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya NRW eyaleti içerisinde yer alan Krefeld, Essen, 
Duisburg, Leverkusen, Neuss, Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinde yaşayan Türk toplumunun müziğe olan 
ilgilerini, müzik tercihlerini, geçmişten günümüze hangi evrelerden geçtiğini araştırıp, anket yoluyla edindiğimiz 
bilgiler ışığında bir sonuca varmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada farklı şehirlerde bulunan, farklı prensip ve 
amaçları olan 19 koro ve müzik toplulukları ile görüşülmüş, onlara anket soruları yöneltilerek, çalışma alanları, 
prensipleri, hedefleri üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Almanya Türk Müziği, Türk işçileri ve müzik, Acı vatan ve müzik, Türk göçmenler ve 
müzik. 

 

TURKISCH IMMIGRANTS IN GERMANY AND THEIR MUSIC LIVE 

ABSTRACT 

When intercultural dialogue is considered, cultural and artistic exchange cannot be considered 
separately. Culture is the historical whole of a nation’s creation of values. Within this whole, the language, 
feeling of identity, beliefs, traditions, aesthetic dimensions of that nation are the leading ones. Art, on the other 
hand, is the level of that specific nation. Hence, it shows itself as the whole of that nation’s centuries of lived 
experiences. For almost fifty years, Turkish population living in Germany, from a socio-cultural perspective, 
serve as a bridge between those two countries. The fourth generation living in Germany whom we call “German 
Turks” or “guest-workers” show themselves both in economic as well as in cultural ways. This survey-based 
study focuses on the interests and choices of those Turks living in Germany in terms of the types of music to 
which they listen in the regions of Krefeld, Essen, Duisburg, Leverkusen, Neuss, Dortmund and Gelsenkirchen 
located in Germany’s North Rhine-Westphalia from a historical perspective. Nineteen choirs and music groups 
with different ambitions and principles are contacted and the types of music with which they are involved along 
with their aims and objectives are interrogated. 

Key Words: Turkish music in Germany, Turkish workers and music, Sour country and music, Turkish migrants 
and music. 

GĐRĐŞ 

“Biz onları iş yapmak için çağırdık, insan oldukları meydana çıktı.” Alman gazeteci 
Günter Wallraff’ın 1986 yılında “Ganz Unten” (En Alttakiler) başlığı ile kaleme aldığı, 
Almanya’daki Türk işçilerinin dramını ve göçmenlerin zorlu yaşamını araştırdığı kitabı, 
birçok açıdan yalnız bırakılan, ötekileştirilen Türk kökenli göçmenlerin sorunlarına dikkat 
çekmektedir. Uzun yıllar boyunca işgücü olarak görülmüş, ekonomik hedeflerden ötürü çok 
ağır iş ortamlarda çalışmalarına müsaade edilmiş, ancak “insan” olarak Alman toplumunda 
çok geç farkedilmiş bu göçmenler bugün Almanya’da 4. nesile ulaşmışlardır.  

                                                 
* Frankfurt Üniversitesi, Haluk1979@yahoo.de  
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2011-2014 yılları arasında Almanya NRW (Kuzey Ren Vestvalya) Eyaleti içinde yer 
alan Krefeld, Duisburg, Essen, Dortmund ve Leverkusen şehirlerinde toplam 618 kişi 
üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı, bu şehirlerde yaşayan Türk toplumunda müzik 
anlayışını araştırmak ve müzik kültürünün, Almanya’da yaşayan Türkler arasında geçmişten 
günümüze nasıl bir gelişme gösterdiğini saptamak ve bir genellemeye ulaşmaktır.   

Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya’da faaliyet gösteren büyükelçiliğinde ve 
konsolosluklarında, gerekse Alman kurumlarınca yapılan çalışmalarda “Türklerin sosyal 
hayatlarında müzik olgusu” çok fazla incelenmemiştir. Bu nedenle müzik ile sosyo-kültürel 
bağlamda bir araştırmayı içeren bu çalışmamız, müziğin, Türkler’in kişisel ve aynı zamanda 
toplumsal yaşamlarındaki önemini, algılayışlarını, kültürlerarası diyaloglarındaki birleştirici 
unsurlarını saptayarak, örneklendirme yöntemiyle analiz etmeyi amaçlamaktadır.  

Tarama modelleri (survey); geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. 
Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 1994: 77). 

Kaptan (1989: 34), betimleme araştırmalarını “mevcut olayların daha önceki olay ve 
koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedef alır” 
olarak açıklar. Gökçe (2004: 60) ise bu modeli şu şekilde açıklar: “Tarama araştırması 
toplumsal bilimlere sayısal çalışma olanağı getirmiştir. Đstatistik kavramı, teknik ve 
işlemlerinden geniş bir ölçüde yararlanılmaktadır. Başka bir deyişle tarama araştırmaları 
istatistiksel ölçümlerle temellendirilmiştir.  Genellikle bu tür araştırmalarda soru kâğıdı 
(anket) ya da görüşme tekniği kullanılır”.  

Anket (survey) tekniği, bir konu hakkında, ilgili kişi(ler)den hazırlanan sorular 
çerçevesinde bilgi almaktır. Bu kişilerin kaç kişi ve konuların neler olacağı, araştırma 
konusuna, amaca bağlıdır ve diğer araştırma teknikleri içerisinde araştırmacıya ve görüşme 
yapılan kişiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir. Araştırmaya veri sağlamak 
amacıyla anket formu hazırlanmıştır.  

Almanya’da yaşayan Türk toplumunun sosyal yaşamında müzik olgusu konularını 
akademik düzeyde inceleyen araştırmanların fazla olmaması sebebiyle, konu ile ilintili 
hipotezler geliştirmek oldukça zordur. Hipotezler hem gözleme hem de daha önce yapılan 
araştırmaların bulgularına dayanmaktadır. Araştırdığımız sosyolojik ağırlıklı  çalışmaların ve 
gözlemlerimizin çalışmamıza kazandırdıkları hipotezleri şöyle değerlendirebiliriz: 

1-  Göçlerin sebep ve sonuçları, kültürel etkileşim, ekonomik ve sosyal yaşam, 
göçmenler ve göçmenlik kavramının zaman içerisinde değişiklik göstermesi, göç olgusu ve 
uyum süreci gibi başlıklar değerlendirildiğinde ilk önemli hipotezimiz, “Almanya’ya göç 
eden Türk işçilerinin sosyal yaşamlarında Türk müziğinin çok derin etkisi vardır” şeklinde 
ifade edebiliriz. 

2- Almanya’ya işçi olarak gelen Türk’ler belli bir merkezden, şehirden gelmedikleri 
için, yaşadıkları bölge ve şehir hayatları birbirinden ayrıydı. Örnek vermek gerekirse 
Karadeniz bölgesinden gelenler ile Đç Anadolu bölgesinden gelen işçilerin dinledikleri 
müziklerin farklı olduğu düşüncesi ikinci hipotezimiz oldu. 
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3- Büyük şehirde dinlenen müzik tarzları ile köy, kasaba gibi küçük yerleşim 
yerlerinde dinlenilen müzik tarzları arasında farklılık olduğu düşüncesiyle hareket edip, başka 
bir hipotezde bulunduk. Almanya’ya işçi gelen vatandaşlarımızın çok büyük bölümü köy ve 
kasabalardan gelmişlerdi. Bundan dolayı gurbetçilerimiz arasında ağırlıklı  olarak Türk halk 
müziğine ilgi duyulduğu düşüncesini savunduk.” 

4- Günümüz toplum yaşamında kitle iletişim araçlarının çok sık kullanılıyor olması 
başka bir hipotezimizi oluşturdu. Yıllarca Köln Radyosunda hergün 1 saat Türkçe yayın 
yapıldı ve gurbetçilerimiz için gerek Türkiye’den haberler gerekse kültürümüz adına 
müziğimizden örnekler verildi. “Medyanın Türk müziğini yaygınlaştırmasında Almanya’da 
yaşayan gurbetçilerimiz pozitif anlamda etkilenmiştir.”  

5- Müzik eserlerinin anlaşılmasında dil çok önemlidir. Almanya’da 4. kuşak içerisinde 
de iki dilli bir yaşam hâkimdir. Bu sebeple “müzik anlayışında Türkçe ağırlıklı  tercih 
ediliyor”  varsayımında bulunduk. 

6- Bireylerin dini inançlarındaki dindarlık dereceleri müzik anlayışlarına tesir edebilir. 
“ Đbadet konusunda hassas olan müzikseverler ile hassas olmayan müzikseverler arasında 
müzik anlayışında farklar olabilir.” 

Araştırmanın konusu ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili olduğu düşünülen kaynaklar 
(tez, makale, bildiri, araştırmalar, konser ve etkinlik kayıtları, görsel ve işitsel kaynaklar) 
incelenmiş, araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Almanya’da yaşayan Türk 
işçilerinin müzik yaşamlarına dair durum tespiti yapılarak problem ve alt problemler 
oluşturulmuştur. 

Çalışmanın uygulamalı kısmında karşılaştığımız en önemli zorluk, çeşitli dernek çatısı 
altında müzik icra etmeye çalışan toplulukların büyük bir bölümünün çok amatör bir yapıda 
olması ve görüşmeler için bile düzenli bir araya gelinememesi olmuştur. Uygulamalı 
araştırmaların maalesef toplumumuzda yaygın olmaması, anketlere yeteri kadar hassasiyet 
gösterilememesi ayrı bir sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Bu nedenledir ki görüştüğümüz 
50’den fazla dernek, cemiyet ve topluluk üyesi 1108 kişiden ankete 618 kişi yanıt vermiştir. 
Ancak anketteki sorulara yanıt verenler bile tüm sorulara aynı itinayı göstermemiş, kimi 
sorulara birden fazla seçenek işaretlemişlerdir. 

Türk nüfusunun çok yoğun olduğu gerçeğiyle ele aldığımız Krefeld, Leverkusen, 
Essen, Duisburg, Dortmund şehirlerinde çeşitli dernek üyelerine isteğe bağlı olarak anket 
uygulanmıştır. Bu anketlerin uygulanmasında çeşitli Türk dernekleri ve Alman kurumlarından 
da destek alınmıştır. Bilindiği üzere anketler çeşitli ki şilerin fikirlerini, bilgilerini, 
tecrübelerini öğrenmek için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem küçük gruplara 
uygulanabildiği gibi büyük topluluklara da uygulanabilir.  

Çalışmamızı yaparken sıklıkla derneklerden randevu talep ettik ve belirlediğimiz 
zaman diliminde maalesef ankete katılan koro üyelerine ulaşamadık. Bazı derneklere sürekli 
gitmemize rağmen dağıtılan anket kâğıtlarının başka amaçlar içinde kullanıldığı, üzerinde 
durulmadığını gözlemledik. Bu ve buna benzer sorunlar nedeniyle çalışmamızın sonuç 
kazanması için çoğu zaman 10-15 kişiden oluşan gruplara tarafımızca ziyaret edilip, onlara 
anket soruları yöneltildi, kimi zaman telefon yolu ile anket yürütülmeye çalışıldı. Tamamına 
cevap verilmese bile 618 kişiden elde edilen bilgiler ışığında tablolar oluşturmaya çalıştık ve 
sonuça yöneldik. Ayrıca ziyaret edilen çok sayıda dernekte dağıtılan anket sorularının 
cevaplanmış haline ulaşmak için yaklaşık 3 aylık bir zaman dilimi gerekti.  
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Bilimsel amaçlı çalışmalarda toplanan verilerin değerlendirilmesi gerekir. Bu 
çalışmada ihtiyaç analizine yönelik verilerin çözümlenmesinde, sorulara verilen cevaplar, 
tablolaştırılmıştır. Çalışma verilerinin analizinde katılımcıların görüşleri betimlenerek içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler tablolaştırılarak bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Daha sonra tabloların gösterdiği bilgiler ışığında Almanya’da yaşayan 
gurbetçilerin müzik yaşamlarına dair bilgiler yorumlanmış ve problemler doğrultusunda 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Almanya’ya Gelen Türk Đşçilerinin Bireysel Ve Toplumsal Özellikleri 

Alman hükümeti yabancı kökenli işçi ihtiyacını gidermek için 1950’li yılların 
ortalarında bazı düzenlemeler yapmıştır. Başta Yunanistan ve Đtalya olmak üzere Federal Đş 
Gücü Ofisi (Bundesanstalr für Arbeit BfA) çeşitli Avrupa ülkelerinde işçi almak için ofisler 
kurdu. Maden şirketleri ve metal sektörüne bağlı üretim yapan şirketler BfA kurumuna 
başvuru yapan işçileri seçiyor, sağlık ve adli kayıtlarını inceledikten sonra belirledikleri sayı 
kadar göçmenlere “Almanya’da işçi statüsü” kazandırıyordu. 1960 yılında 100 bin olan 
yabancı işçi sayısı 1970’lerin başında 1,6 milyona ve 1980 de ise 2,6 milyon rakamına 
yükselmişti. 

Krefeld şehrinde ilk göç ile gelen işçilerle yaptığımız görüşmelerde onların o dönem 
koşullarındaki yaşamlarına dair bilgiler edindik. Đlk yıllarda çektikleri sorunları anlatırken bile 
yüzlerindeki gülümseme ve iç çekmelerine şahit olduk. Öyle ki bu insanlar madenlerde ve 
fabrikalarda çalışmak üzere sağlık muayeneleri sonrası geldiler. Herhangi bir eğitim koşulu 
aranmadı. Birçoğu şehir hayatlarını bilmeden köyden geldiler. Yerleşim yerleri 8-12 kişi için 
hazırlanmış içlerine ranzalar konulmuş odalardı. Yaptıkları sadece çalışmak ve “Heim” adı 
verilen bu yerlerde zamanlarını geçirmekti.  

Okuma yazma oranının düşük olduğu bir toplum olarak Almancaya yönelik bir alt 
yapı da kurulamadı. Zaten bu durum Almanya’da yaşayacak olan 2. neslin okul yaşamlarının 
sıkıntılı geçmesinin de sebebi olarak karşımıza çıktı. 

Avrupa’ya ilk giden Türkler çoğunlukla maden, inşaat, temizlik, tekstil gibi 
sektörlerde olmak üzere ağır işlerde istihdam edilmişlerdir. Çoğunun Türkiye’den geldiği 
şehirler de farklıydı bu da uyum zorluklarını artıran bir durum halini aldı. Sık sık 
sohbetlerinde memleketleri konuşuldu, maddi birikimlerini nasıl kullanacakları anlatıldı. 
Mektuplar yazılarak ve beklenerek özlemlerini dindirmeye çalıştılar. Yıllar içinde devam 
eden göçler sonucunda Almanya’da ciddi anlamda bir Türk nüfusu oluştu. 1960’lar ve 
1970’ler boyunca bir gün mutlaka Türkiye’ye geri dönmeyi planlayan Türkler, zaman içinde, 
özellikle 1980’lerde geri dönenlerin Türkiye’de yaşadıkları hayal kırıklıkları sonucu, 
Avrupa’da kalmayı yeğlemeye başladılar. Bugün Hollanda, Fransa, Đngiltere ve Belçika gibi 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan Türkler artık kalıcı bir sosyal kimlik kazanmışlardır. 
Avrupa’da yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine büyük katkıda bulunan Türkler, artık 
entegrasyon sorunlarını çözmüşler ve büyük ölçüde bu ülkelere uyum sağlamışlardır. 
Ekonomik, sosyal, politik ve mesleki birçok uyum problemini çözmede büyük aşama 
kaydeden Türkler, günümüzde Avrupa’da homojen bir yapıya sahiptirler” (Yıldırımoğlu: 
2005, 11). 

1961-1975 Yıllarının Đncelenmesi 

“Misafir işçi” olarak adlandırılan bu insanlar çoğunlukla demir, çelik ve metal 
endüstrisinde, tuğla fabrikalarında, sentetik malzeme işleme işinde, otomobil ve tekstil 
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endüstrisinde çalışmışlardır. Çok gürültülü, pis ve kötü kokulu alanlara, zorlu şartlar altında 
çalışan bu insanlar, geçici kalma alanlarına çevrilen koğuşlarda, barakalarda, eski binalarda, 
tavan araları ya da zemin katlarda yaşamışlardır. Katı Avrupa standart ve düzenlemelerine 
karşın, işçilerin kaldığı mekânlar işverenin insafına bağlı olarak değişmiştir (Eryılmaz, 
2002,1). Yabancı bir toplumda, değişik yaşam koşullarına alışmak durumunda olan işçiler, dil 
bilmediklerinden, Almanlarla iletişim sorunu çekerler. Plansız bir biçimde getirilen binlerce 
işçinin sosyal, kültürel ve dini anlamdaki ihtiyaçlarının göz önünde tutulmadan getirilmesi, 
ileriki yıllarda ciddi uyum sorunlarının oluşmasına sebep olmuştur.  

Aile birleşimi ile eşlerin Almanya’ya getirilmesi farklı sosyal bir yapıyı da meydana 
getirdi. O güne kadar yerleşik durumda olmayan, fabrikalardaki barakalarda, işçi yurtlarında 
yaşayan işçiler, apartman dairelerinde, evlerde yaşamaya başlayıp, şehir merkezlerinde 
kendilerini göstermeye başladılar. Yerleşim alanları olarak da kendileri için gösterilen 
yerlerde kalma prensibi getirilmiş böylelikle Almanya’nın birçok şehrinde bugün bile devam 
eden “Türk gettoları” oluşmuştur. 

Büyük çoğunluğu köylerden gelen bu insanlar çok ciddi anlamda kültür şoku yaşamış, 
anavatanla bağları çok sınırlı devam ettirilmiş, basın-yayın kanallarının gelişene değin 
sıkıntıları devam etmiştir.  

 1976-1986 Yıllarının Đncelenmesi 

Toplumların kendilerine özgü algılayışları, alışkanlıkları, olaylar karşısında 
gösterdikleri tepkileri vardır. Bu, onların zamanla kazandıkları bir tutumdur ve genel davranış 
biçimleri ile alakalıdır. Dil sorununun olduğu, yabancılık psikolojisinin olumsuz etkilerinin 
yaşamın her alanında görüldüğü ve gurbet ile vatan kavramlarının sık sık mukayesesi 
yapıldığı bu süreçte Türk işçilerinin ve ailelerinin yaşadıkları en büyük sıkıntı iki kültür 
arasındaki yaşam zorluklarıdır. Almanların işçiler üzerindeki baskıları, iş sorunları, yeme-
içme kültürü sorunları akla gelen ilk tespitlerdir. Tüm dünyada kendini gösteren petrol 
kaynaklı ekonomik sıkıntıların da etkisiyle ülkelerinde yabancı istemeyen milliyetçi bazı 
kesimlerin göçmenler üzerine harekete geçmeleri de bu yıllar da yaşanan kimi sorun başlıkları 
olarak belirtilmektedir.  

1987-1995 Yıllarının Đncelenmesi 

3. Kuşak Türkler 1984 yılından ve 4. Kuşak 2000 yılından sonra Almanya’da 
yetişmeye başlamıştır. 3. ve 4. Kuşağın en önemli özelliği Almanca bilgileri yeterli 
derecededir. Đlk iki kuşak göz önünde tutulduğunda Alman toplumuna uyum sağlamışlardır. 
Çok kültürlü yetişmişlerdir (Multicultural) aynı zaman da iki dilli iletişime sahiptirler 
(Multilingual). 1. Kuşağa göre 3. ve 4. Kuşak çok daha eğitimli ve Almanya’daki sosyal ve iş 
yaşamının içinde yer almaktadırlar. (Kaya, 2000:137) 

Bu seneler içerisinde dikkat çeken önemli sorunların arasında gelecek umudunun 
zayıflaması ve iki kültür arasında karar verme zorluğu yer alır. Bilhassa çocuklar bu 
durumdan büyük ölçüde etkilenirler. Okulda Almanca; evde, camiide, sosyal alanlarda Türkçe 
konuşmak, düşünmek mecburiyetinde kalırlar. Eğitim hayatlarını bu iki dil çerçevesinde 
tamamlamak, aile büyüklerinin Almanca’yı eksik ve hatta yanlış bilmelerinden gelen 
dilbilgisi hataları da eklendiğinde öğrenimleri zor süreçten geçmektedir.  
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1995-2014 Yıllarının Đncelenmesi 

Geçen onca zamana karşın halen Türkler akraba bağlılığı, hemşeri duygusu, çalışma 
alanlarına yakınlığı gibi sebeplerden ötürü birbirlerine yakın mesafelerde ikamet etmeye 
devam ediyorlar. Muhakkak ki ilk üç kuşak ile karşılaştırma yapıldığında dil ile ilgili fazla 
sorun yoktur. Okullarda Türk kökenli öğretmenlerden, hukuksal alanda çok sayıda danışman 
ve avukatlara, hastanelerde doktordan, hemşirelere, emniyet içerisinde polislere kadar 
yaşamın her alanında Türk kökenli Alman vatandaşlarına rastlamak mümkündür. 
Üniversitelerde Türk öğrenci sayılarındaki artış her sene devamını sağlamıştır. Ayrıca hemen 
hemen her şehirde Türklerin dini ibadetleri için kendileri kurdukları camiiler de 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Alevi dernekleri de faaliyetlerine devam etmektedir.  

 “ALMANYA’DAK Đ TÜRK TOPLUMUNUN MUSĐKĐ YAŞAMI” 

23 Mayıs 1949 yılında kurulan Federal Almanya, 13 eyaletten oluşmaktadır ve NRW 
Eyaleti Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bochum, Duisburg, Essen, Bonn gibi önemli şehirleri 
kapsamaktadır.  

Araştırılan Bölgedeki Müzik Faaliyetleri  

Çalışmamızın bu bölümünde Almanya NRW Eyaleti içerisinde yer alan ve bizim 
araştırdığımız Krefeld, Duisburg, Essen, Neuss, Gelsenkirchen, Dortmund, Oberhausen ve 
Leverkusen şehirlerindeki Türk Müziği faaliyetinde bulunan dernek, cemiyet ve özel 
topluluklar incelenmektedir. Đlk yaptığımız taramada yaklaşık 46 dernek olduğunu tespit ettik. 
Ancak sınırlamalar getirerek çalışmamıza yön kazandırmaya çalıştık. Böylelikle en az 3 sene 
faaliyet gösteren, bir dernek bünyesinde çalışan veya bir devlet kurumu çatısı altında varlığını 
sürdüren ve en az 10 üyesi olan koroları ele aldık. Aksi takdirde hemen hemen her şehirde 
çok sayıda 3-5 kişiden oluşan sadece buluşma amaçlı olan ve kendi aralarında müzikli sohbet 
yapan şehir dernekleri bulunmaktadır. Toplumumuzda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, 
Tasavvuf Müziği, Klasik Batı Müziği, Pop, Arabesk, Hip-Hop gibi müzik çeşitleri genel 
kabul gören müzik türleri olarak ele alınmıştır.  

Çalışmanın Örneklemi ile Đlgili Analizi  

“Müzik, toplumların ideolojik, dinsel yapılarından, giyim tarzlarına kadar geniş bir 
yelpazede düşünsel ve eylemsel unsurların etkisi altındadır. Sosyal yaşamda müzik aracılığı 
ile kahramanlık, nefret, aşk, sevgi, umut, zevkler ve dertler enstrümantal veya sözlü olarak 
dile getirilmekte ve paylaşılmaktadır. Her bir yörenin kendine has söylenilen ve dinlenilmekte 
olan müziği o yöredeki bireylerin toplumsal yaşantılarına vurgu yapmakta ve toplumsal 
yaşamın bir aynası olabilmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle müzik, toplumun tanımladığı 
sosyolojik bir olgudur ve diğer toplumsal unsurlarla iç içe geçmiş durumdadır” (Cengiz, 
2011:14). 
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Tablo 1: Müzikle ilgilenme Oranı  

Müziğe Olan Đlgi Sayı Yüzdelik Oran % 

Çok iyi 244 39,48 

Đyi 212 34,30 

Orta 141 22,82 

Zayıf 21 3,40 

Toplam 618 100,00 

 

Çalışmada müziğe ilginin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Dikkat edilirse 
ankete katılanların büyük bir kısmı müziğe ilgilerinin 34,30% iyi ve 39,48% çok iyi 
olduklarını belirtmişlerdir. Sadece 3,40% oranla 21 kişi müziğe ilgilerinin zayıf olduğunu 
belirtmektedir.  

 Çeşitli Nüfus Bileşenlerine Göre Müzik Tercih Eğilimleri 

Araştırmamızın bu bölümünde çalışma alanımızda bulunan dernek üyelerinin cinsiyet 
ve yaş grupları, çocukluklarının geçtiği bölge, aile içi konumları, ailenin gelir durumu, eğitim 
düzeyleri, mesleki durumları gibi değişkenlere göre dağılımları tablolarda yer aldığı gibidir. 

 Cinsiyet ve Yaş Grupları 

Toplumumuzda Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Tasavvuf müziği, Pop, Arabesk, 
Enstrümantal müzik, Rock gibi müzik çeşitleri genel kabul gören müzik türleri olarak ele 
alınmıştır. Müzik, evlenme süreçlerinden dinleme ve eğlenme amacına kadar geniş bir alanda 
kabul gören ve coğrafi genişliği bulunan sosyal bir gerçekliktir (Cengiz: 2011,5). 

Tablo.2: Cinsiyete Göre Dağılım (Yetişkinler) 

Cinsiyet Sayı Yüzdelik Oran % 

Kadın 473 76,54 

Erkek 145 23,46 

Toplam 618 100,00 

 

Anketimizi cevaplayan toplam 618 kişinin büyük çoğunluğunu 76,54% oranla 473 kişi 
ile kadınlar oluşturmaktadır. Neredeyse üçte birlik bir kısım ise 23,46% oranla 145 ile erkek 
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üyelerdir. Tablomuzdan anlaşılacağı gibi kadınlar müziğe erkeklere oranla daha fazla zaman 
ayırmakta ve sosyalleşme konusunda müzik dilini erkeklere oranla daha fazla 
kullanmaktadırlar.  

Tablo 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım (Yetişkinler) 

Yaş Gruplarına Göre Sayı Yüzdelik Oran% 

15-22 22 3,56 

23-29 61 9,87 

30-39 91 14,72 

40-49 181 29,3 

50-59 210 33,98 

60 ve üstü 46 7,44 

Cevapsız 7 1,13 

Toplam 618 100,00 

 

618 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çeşitli derneklerde müzik faaliyetinde 
bulunanların büyük çoğunluğu 30 yaş ve üstü müzikseverlerden oluşurken, 15-22 yaş 
aralığındaki üyelerin sayısı 3,56% oranla 22 ile sınırlı kalmıştır.  

 Çocukluğun Geçtiği Bölge 

Tablo 4: Çocukluğun Geçtiği Bölge (Yetişkinler) 

Çocukluğun Geçtiği Ülke/Bölge Sayı Yüzdelik Oran % 

Karadeniz 122 19,74 

Marmara  185 29,94 

Akdeniz 78 12,62 

Doğu Anadolu 62 10,03 
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Đç Anadolu 79 12,78 

Almanya 21 3,40 

Güneydoğu Anadolu 71 11,49 

Cevapsız - 0,00 

Toplam 618 100,00 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi korolara daha çok 29,94% oranla Marmara ve 
19,74% oranla Karadeniz bölgesinden gelen Türk göçmenler katılmaktadır. Bu ayrıca 
derneklerin ve organize olmuş şehirlerin bir sonucudur. Zira Almanya Trabzonlular Derneği, 
Almanya Zonguldaklılar Derneği gibi sivil toplum dernekleri bulunmaktadır. Bu dernekler 
hemşehrilik bağları ile hareket edip düzenli olarak etkinliklerde bulunmakta ve aktif olarak 
çalışmaktadırlar. 29,94% oranla Marmara bölgesi ilk sırada yer almaktadır.  

 

Tablo 5: Çocukluğun Geçtiği Yerleşim Birimine Göre Dağılım 

Çocukluğun Geçtiği Yerleşim Birimleri Sayı Yüzdelik Oran % 

Köy 128 20,71 

Đlçe 174 28,16 

Şehir 316 51,13 

Toplam 618 100,00 

 

Koro üyelerinin çocukluklarının geçtiği yerleşim yeri tablosundan da anlaşılacağı gibi 
20,71% oranla köylerden gelenlerin sayısı 128 iken bu sayı 51,13% oranla şehirlerden 
gelenlerde 316 olarak kendini göstermektedir. Bu anket verileri sonuçta sosyal bir kurum olan 
derneklerde, cemiyetlerde örgütlenmiş müzikseverler üzerinde yapılmıştır. Đlk kuşak okuma-
yazma oranları ile bu dernekte üye olanlar arasında fark vardır.  
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Aile Đçi Konum 

Koro üyelerinin aile içindeki konumlarına yer verilmiştir. 

Tablo 6: Koro üyelerinin aile içi konumları 

Koro Üyelerinin Aile Đçi Konumu Sayı Yüzdelik Oran % 

Anne 375 60,68 

Baba 102 16,50 

Çocuk 73 11,81 

Dede 14 2,27 

Büyükanne 28 4,53 

Bekâr 26 4,21 

Toplam 618 100,00 

 

Almanya’daki koroların çoğu sadece haftanın bir günü bir araya gelip sohbet etmek 
amatörce de olsa şarkılar söylemek olarak tanımlanmıştı. Korolara gidenlerin geneli evli 
olmakla beraber yaş tablosundan da anlaşılacağı gibi çoğunluğu 35-55 yaş aralığında olan 
üyelerin çoğunluğu 60,68% oranla anne ve 16,50% oranla baba olarak aile içi 
konumlarındadırlar. 

Eğitim Düzeyi 

Günümüz endüstrileşme sürecinde oluşturulan teknolojinin ve ihtisaslaşmanın önemli 
bileşenlerinden biri bilimsel bilgidir. Bu bağlamda bilimsel bilginin, başta ekonomik olmak 
üzere bütün kurumsal alanlarda gelişmenin tetikleyici unsuru olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo 7: Üyelerin Eğitim Düzeyi 

Üyelerin Eğitim Düzeyi Sayı Yüzdelik Oran % 

Yüksek Öğrenim mezunu 52 8,41 

Lise mezunu 159 25,73 

Ortaokul Mezunu 72 11,65 

Đlkokul mezunu 287 46,44 

Okumadım 41 6,63 

Cevapsız 7 1,13 

Toplam 618 100,00 

 

Yukarıdaki veriler ışığında ilkokul mezunları 46,44% oranla ilk sırada, 25,73% oranla 
lise mezunları ikinci sırada yer almaktadır. Ankete katılanların 8,41% üniversite mezunu 
olarak tabloda yer almıştır. Eğitim seviyelerini araştırdığımız verilerden anlaşılacağı gibi 
ağırlıklı ilk ve orta düzey egitim seviyesi dikkat çekmektedir.  

Müzik ile Đlgili Tespitler 

Bu kısımda görüştüğümüz ve ankete katılan koro üyelerinin müzik ile ilgisini, hangi 
tür müziği sevdiklerini ve değişkenleri değerlendireceğiz. 

Müzik Đlgi Düzeyi 

Đlk hazırladığımız tabloda koro üyelerinin müzik ilgi düzeyleri ve müzik alanında 
eğitim alıp almadıkları bilgilerine yer verilmiştir. 

Tablo 8: Müzik Đlgi Düzeyi 

Müzik Đlgi Düzeyi Sayı Yüzdelik Oran % 

Meslek 4 0,65 

Yarı Amatör  18 2,91 

Sadece Dinleyici 546 88,35 

Enstrüman Çalan 49 7,93 
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Eğitimli  1 0,16 

Toplam 618 100,00 

 

Müzik ilgi düzeyini araştırdığımız tablodan anlaşılacağı gibi korolara gidenlerin 546’sı 
88,35% oranla kendilerini dinleyici olarak görmektedir. Sadece 1 kişi müzik eğitimi almış ve 
amatörce de olsa 49 kişi 7,93% oranla bir müzik aleti ile ilgilenmekledir. Müziği mesleki 
olarak ele alanların sayısı ise sadece 4 olarak görülmektedir.  

Müzik Türü Tercihi 

Tablo 9: Tercih Edilen Müzik Türlerine Göre Dağılım 

Tercih Edilen Müzik Türlerine Göre Dağılım Sayı Yüzdelik Oran % 

Türk Sanat Müziği 197 31,88 

Türk Halk Müziği 192 31,07 

Tasavvuf Müziği 41 6,63 

Türk Hafif Müziği 12 1,94 

Klasik Müzik 11 1,78 

Arabesk 65 10,52 

Pop Müzik 87 14,08 

Hip hop 1 0,16 

Tümü 12 1,94 

Toplam 618 100,00 

 

Tercih edilen müzik türlerine göre dağılım tablosunda ağırlıklı olarak Türk sanat 
müziği 31,88% oranla 197 üye ile ve Türk halk müziği 31,07% oranıyla 192 üye ile tercihleri 
görülmektedir. Üyeler arasında arabesk müziğine 10,52% oranla 65 ve pop müziğine de 87 
14,08% oranıyla kişi tercih etmektedir. Bu veriler doğrultusunda; katılımcıların geleneksellik 
kalıplarından pek dışarı çıkmadıklarını görmekteyiz.  
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 Din ve Müzik Arasındaki Đlişkiye Göre Analiz 

Çalışmamızda müzik ve inanç konusuna değindikten sonra din ve müzik arasındaki 
ilişkinin ankete katılan koro üyeleri tarafından nasıl algılandığını sunmaya çalışacağız. Đlk 
olarak dini duyguları uyandıran ve canlandıran müzik ardından ezan ve mevlid ve son olarak 
mevlevi ayinleri hakkındaki görüşlere tablolar halinde yer vereceğiz. 

 Ezan ve Mevlid 

Đslam dininde ezan ve önemli gecelerde okutulan mevlid dini yaşam açısından 
önemlidir. Konumuzla bağlantısı ise her ikisininde müzik formları şeklinde icra edilişidir. 
Böylelikle kendilerine sunduğumuz sorular dâhilinde onların mevlid ve ezandaki 
değerlendirmelerine yer vermiş olacağız. 

 

Tablo 10: Ezan ve Müzik Tercihi  

Ezan ve Müzik Tercihi  Sayı Yüzdelik Oran 

Müziği kapatır ezanı dinlerim 234 37,86% 

Açık olan müziğin sesini kısarım 321 51,94% 

Müziği dinlerim 15 2,43% 

Ezan güzel okunursa onu dinlerim 29 4,69% 

Cevapsız  19 3,07% 

Toplam  618 100,00% 

 

Müzik dinlediğiniz esnada okunan ezanda nasıl bir davranış sergilersiniz sorusuna 324 
kişi açık olan müziğin sesini kısarım, 234 kişi o anda sadece ezanı dinlerim, 29 kişi okunan 
ezan güzelse onu dinlerim demişlerdir. Görüldüğü gibi ankete katılan müzikseverlerin çoğu 
ezanla bir müzik parçası arasında tercih yapmak zorunda kaldığında ezanı tercih etmektedir. 
Bu durum ezan ve ezanın sembolize ettiği değerlere gösterilen hassasiyeti ifade etmesi 
bakımından önemlidir. 

4.6.3. Mevlevi ve Sema Ayinleri 

Mevlevi ve Sema ayinleri, tasavvufi topluluk ve cemaatlerin sıklıkla yaptıkları bir 
gösteri olmaları dışında günümüzde toplumumuzun büyük bir kısmı tarafından izlenen bir 
kültürel faaliyet haline gelmiştir. Öyle ki Almanyada her büyük şehirlerde gerek konser 
salonlarında gerekse sokaklarda hazırlanmış olan platformlarda ve bilhassa ramazan ayı 
etkinliklerinde sıkça karşılanan bir etkinliktir.  
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Tablo 11: Mevlevi ve Sema Ayinleri Hakkında Görüşleri 

Mevlevi ve Sema Ayinleri Hakkında Görüşleri Sayı Yüzdelik Oran 

Hoşlanıyorum 30 4,85% 

Maneviyatımı etkiliyor 165 26,70% 

Müzik ve dansı hoşuma gidiyor 321 51,94% 

Dini içeriğinin olduğunu düşünmüyorum 45 7,28% 

Dinimize aykırı buluyorum 15 2,43% 

Cevapsız  42 6,80% 

Toplam 618 100,00% 

 

Anketimize katılan 321 kişi müzik ve dansı hoşuma gidiyor, 165 kişi maneviyatımı 
etkiliyor, 15 kişi ise dinimize aykırı buluyorum demişlerdir. Görüdügü gibi mevlevi ayinleri 
insanların ruhlarına tesir etmekte ve mekan farketmeksizin onların maneviyatlarını derinden 
etkilemektedir.  

 Cem Evlerindeki Müzik ve Etkisi 

Alevi toplumunun belirli periyodlarda gerçekleştirdiği ortak birliktelik için çok önemli 
bir ritüeldir. Almanya’da incelediğimiz derneklerde de son derece geniş kitlelere ulaşan 
toplantılar ve cem düzenlenmektedir. Bunların başında Duisburg Alevi Derneği gelmektedir. 

Tablo12: Cem Evlerindeki Müzik 

Cem Evlerindeki Müzik Sayı Yüzdelik Oran % 

Müzik ve dans olarak hoşlanıyorum 36 5,83 

Dinimizde yeri yok 65 10,52 

Đçerik olarak olumlu buluyorum 422 68,28 

Her yönüyle dinimize aykırı 39 6,31 

Đbadet olarak görüyorum 41 6,63 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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  
 

74 

Cevapsız  15 2,43 

Toplam 618 100,00 

 

Đçerik olarak olumlu buluyorum diyenlerin sayısı 422, dinimizde yeri yok diyenlerin 
sayısı 65, müzik ve dans olarak hoşlanıyorum diyenlerin sayısı 36 olarak tespit edilmiştir. 
Cem evlerinde yapılan müzik belli bir mezhebe dayalı olsa da anketimize katılan 422 kişinin 
ilgisini çektiği gibi içerikten de hoşlandığını görüyoruz. Bu da bize Almanya’daki 
gurbetçilerimizin dini duygulara olan hassasiyetlerini göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Çalışmamızın verilerine dayanarak edindiğimiz sonuçlar ve önerilerimiz şunlardır: 

1. Çalışmada, müzik tercih eğilimleri çok seçenekli ele alınarak, ankete 
katılanların %70’inin müzikle yakından ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Toplumumuzda 
Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Tasavvuf müziği, Klasik batı müziği, Pop, Arabesk, 
Hip-Hop gibi müzik çeşitleri genel kabul gören müzik türleri olarak ele alınmıştır. Ankete 
katılanların birinci derecede Türk sanat müziğini ikinci derecede Türk halk müziğini tercih 
ettikleri görülmektedir. Bu tercihler bize katılımcıların memleket özlemini ve kültürlerine 
olan bağlılıklarını işaret etmektedir. Yaşam koşulları farklı coğrafyalarda olsa da müzik 
tercihlerinin kendi kültürlerine ait olan müziklerden yana olduğu sonucuna varabiliriz. 

2. Türk toplumunda müzik olgusu “usta–çırak” ilişkisi ile devam etmektedir. 
Görüştüğümüz derneklerde ve müzik cemiyetlerinde bilhassa Türk halk müziği eğitimi ve 
bağlama dersleri, nota ve usule bağlı öğretilmeyip, ezber dayalı “usta-çırak” şeklinde 
sürdürülmektedir. Anadolu’nun bu geleneksel usta-çırak ilişkisi 21. yüzyılda Avrupa’da 
yaşayan Türkler tarafından da devam ettirilmektedir. Bu da bizleri kültürün devamlılığı 
sonucuna götürmektedir. Öte yandan katılımcıların eğitim durumları göz önüne alındığında 
usta-çırak ilişkisi yönteminin tercih edilmesinin tesadüf olmadığı sonucuna varabiliriz. 

3. Müzikle ilgilenme derecesini anket verilerine göre incelediğimizde, anketimize 
katılan müzikseverlerin %39,48 oranıyla kendilerini çok iyi, %34,30 oranıyla iyi olarak 
değerlendirdiğini görmekteyiz. Müzikle orta derecede ilgisi olanlar ise %22,82 oranıyla 
karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler bize müziğin toplum hayatında ne derece önemli bir yer 
tuttuğunu ve anketimize katılan göçmenlerin müzikle bağlantısını göstermektedir. Göç sonrası 
gurbete gelen katılımcıların müziği yüksek oranla hayatlarına almış olmaları, bizleri, sosyal 
ve psikolojik boyutta müzikten destek aldıkları sonucuna götürebilir. 

4. Cinsiyete göre dağılımı araştırdığımızda, anketimize katılan 618 kişinin büyük 
bir çoğunluğunu %76,54 oranla 473 ile kadınlar oluşturmaktadır. Sadece %23,46 oranla 145 
ile erkek üyeler yer almaktadır. Bu veriler bize Almanya’da korolara gidenlerin ağırlıklı 
olarak kadınlardan oluştuğunu göstermektedir. Kadın katılımcıların çoğunun ev hanımı 
olması, eşlerinin çalışıyor olmaları göze alındığında çıkan sonuca paralellik kurulabilir. 
Burada bayanların sosyalleşme adına müziği tercih ettikleri sonucuna varabiliriz. 

5. Almanya’da yaşayan Türk toplumunda müzik dernekleri gerek alt yapısı 
gerekse amaç ve felsefesi açısından yeteri kadar kurumsallaşmamıştır. Bunun nedenleri 
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arasında kırsal alandan gelmeleri, şehir ve örgütlenme konusunda tecrübesiz olmaları 
gelmektedir. Sosyo-kültürel bilincin çok yeni oluşuyor olması nedeniyle gurbetçiler ciddi bir 
sanat eğitimini almaya henüz son beş yılda başlamışlardır. Edindiğimiz veriler sonucunda 
Sosyo-kültürel bilincin yeni oluştuğunu ve bu nedenle de gurbetçilerin son beş yılda ciddi bir 
sanat eğitimi almanın öneminin farkındalığını yaşadıklarını söyleyebiliriz. 

6. Yaş gruplarına göre dağılımı gösteren bilgiler ışığında anketimize katılan 
yetişkinlerin %33,98 oranla 50-59 yaş aralığında olduğunu, %29,3 oranla 40-49 yaş aralığında 
olduğu görülmektedir. Genel toplamda incelediğimizde müzikseverlerin büyük kısmı orta yaş 
ve üstü olduğu görülmektedir.(%63,28) Orta yaş ve üstü kesimin müziği hayatlarına alıyor 
olması psikolojik açıdan rahatlama, yaşamlarına farklı bir renk katma, kendi yaşıtları ile 
sosyal paylaşım ihtiyacı olarak yorumlanabilir. 

7. Çocukluğun geçtiği bölgeler incelendiğinde anketimize katılanların büyük 
çoğunluğunun %29,94 oranla Marmara bölgesinden gelenlerin oluşturduğunu görmekteyiz. 
%19,74 oranla ikinci sırada Karadeniz bölgesi yer almaktadır. Bu veriler bize gerek bu 
bölgeden gelenlerin müziğe daha çok önem verdiğini gerekse Almanya’nın hemen hemen her 
eyaletinde hemşerilik ili şkisi ile kurulan derneklerin örgütlendiğini göstermektedir.  

8. Çalışmamızın giriş kısmında Almanya’ya gelen göçmenlerin büyük kısmının 
Türkiye’nin köy, kasaba gibi kırsal kesimlerden geldiğini belirtmiştik. Ancak anketimize 
katılan koro üyelerinin çocukluklarının geçtiği yerleşim yeri tablosunu incelediğimizde ise 
%20,71 oranla köylerden gelenlerin sayısı 128 iken bu sayı %51,13 oranla şehirlerden 
gelenlerin 316 olarak kendini göstermektedir. Bu durum bizlere incelediğimiz derneklerdeki 
korolara katılan üyelerin çoğunun ilçe ve şehirlerden geldiğini göstermektedir.  

9. Koro üyelerinin aile içi konumları incelendiğinde %60,68 oranla 375 anket 
katılımcısının anne olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuç bizlere yaş aralıkları ve cinsiyet 
tablolarındaki verilerin de yardımıyla annelerin müziğe daha çok ilgi gösterdiklerini 
göstermektedir.  

10. Çalışmamızın sonuçlarından biri de eğitim düzeyleri ile ilgi olmuştur. %46,44 
oranla anketimize cevap veren 287 kişi ilkokul mezunu, %25,73 oranla lise mezunu olduğu 
görülmektedir. Son yıllarda Türkler arasında üniversiteye kayıtlar oldukça artmıştır. Đlk gelen 
kuşakla bugünkü 4. Kuşak arasındaki eğitim seviyesi farkı belirgin bir şekilde görülmektedir.  

11. Dini müzikle ilgili yaptığımız araştırmanın sonucunda müzikseverlerin büyük 
bir bölümü Tasavvuf müziğinden ve Alevi deyişlerinden hoşlandığı gözlemlenmektedir. 
Bilhassa Duisburg ve Krefeld şehirlerinde çok iyi örgütlenmiş olan Alevi dernekleri periyodik 
olarak cem düzenlemekte olduğunu yaptığımız görüşmelerde öğrenmiştik. O gecelerde 
bağlama eşliğinde okunan deyişler ve yapılan müzik hep bir ağızdan okunmaktadır. Bu durum 
bizi inancın katılımcılar arasında ne denli önemli olduğu sonucuna ulaştırır.  

12. Yaptığımız anket sonucunda klasik müziğe ilginin çok az olduğunu tespit ettik. 
Bunun birçok sebebi olabilir ama en önemli sebeplerinden biri o müziğin kendilerine tesir 
etmediğini ve çok sesliliğe kulaklarının alışkın olmadığı görüşlerini belirtiyor olmalarıdır.  

13. Yaş ve tercih edilen müzik arasında da bir bağ bulunmaktadır. Yaş ne kadar 
küçülürse pop müziğe ilgi o kadar artmakta ve orta yaş seviyelerinde Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziği daha çok tercih edilmektedir.  
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14. Çalışmamızdaki bir başka sonuç, Marmara bölgesinden gelenlerin büyük 
çoğunluğu sanat müziğine sonra halk müziğine ilgi duyarken Güneydoğu bölgesinden 
gelenlerde ilk sırayı halk müziği almaktadır. Akdeniz bölgesinden gelenlerin hem Türk sanat 
müziğine hem de Türk halk müziğine eşit oranda ilgi duydukları görülmektedir. Doğu ve Đç 
Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde de halk müziği ilk sırada yer almaktadır. 

15. Ankete katılanların büyük çoğunluğu milli değerler içeren müziğe önem 
vermektedir. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği ile her yaş meslekten müzikseverler 
ilgilenmektedir. Tasavvuf müziği her yaştan ve mezhepten insanların ortak hissiyatını 
etkileyen bir müzik türü olduğu sonucuna varıyoruz. 

16. Çocukluğun geçtiği bölge ve müzik ilişkisi incelendiğinde Marmara 
Bölgesinde en fazla Türk sanat müziği, Türk halk müziği ile ilk sırada yer almaktadır. 
Bölgeler arasında müzik dinleme tercihlerinin farklı olması, kültürel farklıklardan kaynaklı 
olmalıdır.  

 

Akademik alanda Almanya’daki Türk müziği konularında yeterli araştırma ve çeviri 
kitapları yoktur. Kaynak taraması için incelediğimiz kütüphanelerde Türk müziği ile ilgili 
birkaç çalışma dışında genelde yüzeysel çalışmalarla karşılaştık. Oysa Almanca ve Türkçe 
kaynak sayısının artmasıyla Almanlar’da ve Türkler’de müziğe olan ilginin artmasına vesile 
olunabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Konsolosluklar Türk müziğine yönelik daha 
etkin bir çalışma yapabilirler. Almanya’daki Türk müziği konusunda akademik kurumlarda 
herhangi bir ön çalışma bulunmamaktadır. Oysa akademide veya müzik yüksekokulunda Türk 
müziği kürsülerinin bulunmasıyla birçok sorunun çözümü daha kolay aşılacaktır.  

Türk müziğinin Almanya’daki üniversitelerde ders olarak verilmesi sağlanabilir. Bu 
bölümden mezun olacak öğretmenlerin görev alacakları okullarda Türk müziğine daha fazla 
yer vermesi sağlanabilir. 

Sadece konserler düzenlemek dışında, Alman üniversiteleri ve akademilerle birlikte 
çalıştaylar, sempozyumlar yapılabilir ve böylelikle çalışmalar akademik bir boyut kazanmış 
olur. Gelecek nesillere daha iyi ve düzenli bir ortam sağlanabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve TRT Kurumları daha aktif çalışmalar 
yaptığı takdirde amatör koroların sayısı ve kalitesi yükselir. Senede bir sefer düzenlenecek 
olan amatör korolar şenlikleri ile hedefler yükseltilebilir. Böylelikle Alman ile Türk toplumu 
arasında müzikal anlamda bir birliktelik sağlanabilir. 
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DĐE DEMOKRATISCHE ÖFFNUNGSPROZESS 
Die Vergleichende Analyse  der Türkischen Entscheidungsträger  auf der  

Kurdenfrage 
 

Doç. Dr. Murat ERCAN * 
 
Zusammenfassung 
 
Die Kurdenfrage wurde  nach dem Angriff von Aktütün auf Tagesordnung der Türkei gestellt. Nachdem 

Angriff haben die türkischen Entscheidungsträger damit begonnen, über die existenz der kurdischen Frage zu 
sprechen. Diese Entwicklung ist eine positive Entwicklung für die Türkei. Aber, Obwohl die Regierung  
wichtige Schritte unternommen hat, um das Problem in der Türkei zu lösen, sollte nicht eine grundlegende und 
radikale Lösung   erwartet werden. Weil die Ansichten und Lösungsvorschläge der Entscheidungsträger und 
politischen Parteien in türkischen Parlament kompliziert und unterschiedlich sind. Sogar treffen sich die  
Entscheidungsträger und  politischen Parteien auf eine gemeinsame Ansicht für die Lösung des Problems nicht 
zusammen. Insbesonders bewegt sich die BDP  nicht mit der Regierung zusammen. Aber vorallem sollte die 
Ursache des  problems von der BDP und türkischen Regierung mit dem minus und plus gut  analysiert werden 
und beide Partein  für die Lösung des Problems zusammen arbeiten. Einerseits drückt BDP  die existenz des 
problems aus und verteidgt, dass das problem dringend gelöst werden soll, anderenseits provoziert die 
Entscheidung der türkischen Regierung zur Lözung des problems. Aus diesen und anderen ähnliche Gründe 
scheint es  schwer, einen grundlegende und radikale Lösung für diesen problem zu finden. Daher sollte die AKP-
Regierung mehr bemühen, um seine Argumentation und Lösungsvorschläge dem türkischen Volk zu erklären. In 
dieser Arbeit wird die Lösungsvorschläge und Herangehensweise an das Problem der türkischen 
Entscheidungsträger analysiert. Auch in dieser Arbeit wird die Lösungsvorschläge des Militärs und der 
Republikanische Volkspartei eingehend geprüft. 

Schlüssen Wort: Konflikt, der Türkei, die Kurdenfrage, AKP, CHP, BDP 
 

DEMOCRATIC INITIATIVE PROCESS 
Comparative Analysis of the Suggestions of Turkish Decision-Makers on the Kurdish 

Problem 
 
Abstract 
 
PKK and Kurdish question has become the most talked subject after Aktütün attack. And Turkish 

decision makers have begun to question the existence of the Kurdish problem. However, there is no hopeful with 
powers solution of problems. Because it is necessary; comparing interested party’s proposals solution and views, 
identifying common views on and labeling which is possible and / or non-points. However, this is not possible to 
specify to the parties' statements reflect the fact that. Especially, the emergence of the problem that is causing the 
political, cultural and structural factors in the state with the BDP is not possible to say that the concerted effort. 
Not reflected in public opinion in general, the government, the main opposition party (CHP) and the Chief of 
Staff for the solution of the problem is almost consensus opinion. To solve the problem, the biggest 
responsibility falls to power and has to spend power-intensive effort for the solution of the problem. In this 
study, we approach the issue of Turkish decision-makers and the proposals solution will be analyzed. 

Keyword: Conflict :  Turkey, the Kurdish question, AKP, CHP, BDP 
 

 
 
 
 
 

                                                 
* Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Đ.Đ.B.F, Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi, 
murat.ercan@bilecik.edu.tr  
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DEMOKRAT ĐK AÇILIM SÜREC Đ 
Kürt Sorunu Konusunda Türk Karar Vericilerin Önerilerinin Kar şılaştırmalı Analizi 

 
Öz 
 
Aktütün saldırısından sonra Kürt Sorunu Türkiye'nin gündemine oturmuş ve saldırı sonrası 

Türkiye’deki karar vericiler Kürt sorununun varlığını konuşmaya başlamışlardır. Her ne kadar Türkiye'de 
hükümet sorunun çözümü için adımlar atmış olsa da, bu gelişmeler neticesinde sorunun kökten çözüleceğini dair 
bir sonuç çıkartılmamalıdır. Çünkü gerek parlamentodaki partilerin gerekse parlamento dışındaki partilerin konu 
ile ilgili çözüm önerileri veya görüşleri analiz edildiğinde bu partilerin sorunun çözümü hususunda ortak bir 
görüşe sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. Hatta ortak bir görüşe sahip olmaları imkansız gözükmektedir. 
Özellikle yapılan analizde görülmektedir ki, BDP sorunun sebebini araştırıp karar vericilerle ortak hareket 
edeceği yerde tam tersine BDP mevcut hükümetle ortak hareket etmemekte ve hatta sorunun çözümünü zora 
sokmaktadır. Gerek partilerin gerekse Türkiye'deki karar vericilerin sorunun çözümü için ortak bir görüş 
sergileyememeleri gibi nedenlerden dolayı sorunun yakın bir zamanda çözüme kavuşturulması beklenmemelidir.  
Sorunun çözümü açısından AKP, CHP ve Genelkurmay farklı çözüm önerileri geliştirseler de sonuçta sorunun 
bir an evvel çözülmesini istemektedirler. Burada sorunun çözümüyle ilgili olarak en büyük sorumluluk 
hükümetindir ve mevcut hükümet daha fazla çaba sarfetmeldir. Bu çalışmada Türk karar vericilerinin sorunun 
çözümü için önerdikleri çözüm önerileri ve Kürt sorununa yaklaşımları analiz edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kürt Sorunu, AKP, CHP, BDP  
 
EINLEITUNG 
 
"Das Problem, das als das Südostproblem oder das Kurdenproblem genannt wird, ist 

das wichtigste Problem der Türkei. Es muss gelöst werden". Mit diesem Ausdruck vom 
ehemaligen türkischen Staatspräsident Abdullah Gül wurde im Mai 2009 ein neues Kapitel in 
der Kurdenpolitik der Türkei geöffnet. Niemand hatte dieses problem seit jarhen auf die 
Tagesordnung der Türkei gebracht. Bis diesen Ausdruck von Abdullah Gül wurde diese 
problem von allen als  Terrorproblem oder PKK  gewertet. Dieser Ausdruck von Abdullah 
Gül  war ein Wendepunkt in der kurdischen Politik der Türkei, weil zum ersten Mal ein 
Staatsoberhaupt der Republik öffentlich von einem Kurdenproblem sprach und in der 
erstmals die wichtigsten Akteure der Kurdenpolitik in Ankara an einem Strang zogen. 

 
Als erster Schritt erlaubte die AKP Regierung die Gründung des kurdischen 

Fernsehsenders in der Türkei und Öfnung der kurdischen Sprachkurse.  Ex Generalstabschef 
Ilker Başbuğ hat betont, dass die militärische Mittel im Kampf gegen die PKK durch soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Maßnahmen flankiert werden müssten. Die türkische 
Opposition signalisierte ebenfalls ihren Willen zu politischen Schritten, um das 
Kurdenproblem zu lösen. Seit 2007 verfügen die türkischen Kurden zudem über eine eigene 
politische Vertretung im türkischen Parlament. Die 21 Abgeordneten der Partei für eine 
Demokratische Gesellschaft (DTP/ BDP) bieten sich seit langem als Gesprächspartner des 
Staates an.  

 
Vor sechs Jahren leuchtete Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan ein grünes licht 

für die Lösung dieses problem und sprach er als erster Regierungschef der Türkei öffentlich 
von einem Kurdenproblem. Diese Haltung  Erdoğans wurde damals  von der Armee kritisiert. 
In der ersten hälfte dieses Jahres entwickelte sich nun ein neuerlicher Optimismus -begünstigt 
durch eine enge türkisch-amerikanische Zusammenarbeit beim Kampf gegen die PKK im 
Nordirak auf militärischem Gebiet sowie durch eine Veränderung des politischen Klimas 
aufgrund früherer Reformschritte. Erdoğan brachte die Wiedereinführung kurdischer 
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Ortsnamen für Dörfer im Kurdengebiet ins Gespräch, die insbesondere nach dem 
Militärputsch von 1980 türkische Namen erhalten hatten.  Anfang Juni führte die staatliche 
Bühne in der osttürkischen Stadt Van als erstes Staatstheater der Türkei ein Stück in 
kurdischer Sprache auf. 

 
In dieser Arbeit wird die Ansicht der AKP-Regierung, türkische Opposition Parteien 

mit der Lösung  der Kurdenfrage verglichen und  analysiert. Außerdem wird  auch in der 
Arbeit duskutiert,  ob diese Frage in der Zukunft   durch den demokratischen 
Öffnungsprozess gelöst werden kann. 

THEORETISCHER RAHMEN:  Die Ursachen der  Internen Konflikten 
 
Unter dem Konflikt versteht man den Zusammenstoß von unterschiedlichen 

Interessen. Jeder Konflikt bringt gegenseitige Beschäftigung und Beeinflussung der 
Konfliktgegner mit sich, zudem auch die Bindung der Kraft jedes Beteiligten. Konflikte gibt 
es von der Ebene des Einzelmenschen bis zur Ebene von Großgruppen wie Staaten oder 
anderen sozialen Gebilde. Interne Konflikte existieren sogar innerhalb eines Lebewesens wie 
z. B. moralische Konflikte, die häufig in Dramen dargestellt werden. Konfliktverhalten 
mündet zuweilen in Affekt- oder Übersprungshandlungen. 

 
Konflikte können in unterschiedlicher Intensität ausgetragen werden: als Spiel, als 

Debatte oder als Kampf bis hin zur Vernichtung eines Beteiligten (Rapaport). Ursachen für 
Konflikte sind unterschiedlich in der Einschätzung dessen, was für gut und wünschenswert 
gehalten wird(Gumpenstein, 2008:1). 

 
Möglichkeiten der Konfliktbewältigung 

 
 

 
 
Wie die Akademiker - Ertan Efegil, Hippler  Jochen ve Michael E Brown in ihren 

Artikel beschrieben, verursachen  vier Faktoren  den internen Konflikt. Die vier Faktören sind  
strukturelle, politische, wirtschaftliche und kulturelle / Wahrnehmische Faktor(Hippler, 1999: 27, 
Brown, 2001: 10-12). Wenn wir die strukturellen Faktoren betrachten, scheinen diese Punkte als 
die Ursache von Konflikten; Der Verlust der  politischen Legitimität des Staates, Reduzierung 

Eingrenzung Dämpfung 

Konflikt Ausgleich 
friedliche 
Lösung 

Chaos 

Vernichtung 
des 

Gegners 

Druck 
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ausländischer Hilfe, Korruption, die administrative Inkompetenz,  und die Unfähigkeit der 
wirtschaftlichen Entwicklung, Machtkampf zwischen Politikern, Autonomieanforderungen 
der ethnische Gruppen innerhalb des Staates  und die äußere Kräfte(Ahlbrecht, 2009: 33-36). Die 
solche Ursache, die oben erwähnt wurde, kann die vorhandene Struktur des Staates 
schwechen und würde den Konflikt innerhalb des Staates führen. Der andere wichtige Faktor 
ist der politische Faktor, wie strukturelle Faktoren. In den politischen Faktoren befinden sich 
folgende Punte, die den internen Konflikt verursachen(Hippler, 1999:427); 

 
• Die diskriminierenden politischen Institutionen 
• Die ausgrenzende nationalen Ideologien  
• Die Politik Zwischen-Gruppe( ideologische, religiöse oder ethnische 

Diskurse, übertriebenen Ziele und Sprache und Identität Debatten) 
• Die Politik von Eliten (die Anstiftung der ethnischen Gruppen, die internen 

Probleme zu ignorieren) 
 
An dritter Stelle stehen die wirtschaftlichen Gründen. In den Wirtschaftliche Faktoren 

werden gezählt(Brown, 2001:14); 
• Arbeitslosigkeit und Inflation 
• Wettbewerb zwischen Gruppen bei der Verwendung der staatlischen 

Quellen; Diese Situation verursacht die Reibung zwischen verschiedenen 
sozialen Gruppen und diese auch  fordert den politischen Konflikt 
zwischen der Gruppen. 

• Die diskriminierende Wirtschaftspolitik verursacht die ungleichen 
wirtschaftlichen Gelegenheit und die ethnischen Diskriminierung. 

• Die wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung in der Gesellschaft 
kann die Instabilität und interne Konflikte verursachen.  

 
Kulturelle/ Wahrnehmung Faktoren haben den Vorrang  wie andere Faktoren. Die 

kulturelle Diskriminierung  wird gegen die Minderheiten angewandt. Zwischen der 
Kulturellen Diskriminierung wird folgende Punte gezeigt(Stephen, 2001:30); 

 
• Die ungleichen Bildungschancen 
• Das Gebrauch und Lernen der Minderheitensprache wird beschränkt. 
• Die Beschränkung der Religionsfreiheit 
• Die Assimilation der Minderheiten 
• Die historischen Vergangenheit der Gruppen 
• Die ethnischen und religiösen Gründen, die von der Vergangenheit 

kommt. 
 
Der ethnische Nationalismus, religiösen Extremismus, Veränderung der 

Machtverhältnisse zwischen den ethnischen Gruppen, Zunahme der ethnischen und 
nationalistischen Gefühle und wirtschaftliche und soziale Probleme werden in anderen 
Ursachen gezählt.  

 
Die Akademiker erklären, dass die Konflikte nicht nur  wegen oben genannten 

Gründen geschehen, sondern auch wegen anderer Gründe vorfallen können. Somit sollten die 
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Ursachen von Konflikten innerhalb des Staates festlegt und Lösungvorschläge zur Lösung des 
Problems identifiziert werden. Aber, allgemeine Wahrnehmung der ethnischen Gruppen in 
den Staaten ist wie folgt, dass die diskriminierende Politik gegen die Minderheiten  getan 
wird. Daher fühlen sis sich unter dem Druck vom politische Regime. Durch politischen Druck 
und diskriminierende Politik führen sie zum Aufstand oder verursachen sie landesweit  den 
Konflikt. Am Ende des Konfliktes verlangen sie entweder Unabhängigkeit oder Autonomie 
von der Zentralregierung. Die Staaten, in der Minderheitgruppen sich befindet, ignonieren 
vielen Forderungen der ethnischen Gruppen und Sie halten sie aus der Führung des 
Landesvervaltung. das heißt, dass die Minderheiten  vom bestimmten Rechte entzogen 
werrden. Zum Beispiel, während die Verwendung von Minderheitensprachen und die 
Öffnung der religiösen Schulen erlaubt werden, werden die weiteren Anfragen abgelehnt. 
Obwolh die These des Multikulturalismuses verteidigt wird, zögern die Staaten, die 
Änderungen an der konstitutionellen Ebene zu machen. Trotz allem können die Staaten die 
Verwendung der Autorität am administrativen Bereich mit lokalen und zentralen Verwaltung 
teilen und sogar können die politischen Rechte den Minderheiten gegeben werden. 

 
DIE POLITIK DER TÜRKEI  AUF DER KURDENFRAGE  
 
Die Kurdenfrage wurde  nach dem Angriff von Daglıca und Aktütün auf 

Tagesordnung der Türkei gestellt, wurde deutlich gesehen, dass eineige Dinge/ Đdeen in der 
Türkei geändert werden können.(Efegil, 2010: 228). Darufhin begannen die türkische 
Entscheidungsträger als erste Schritt mit demokratischen Öffnungsprozess. Mit diesem 
Öffnungsprozess wurde Viele Begriffe, die bisher nicht in der Türkei ausgedrückt werden 
konnte, werden nun von der Staatlichen Behörde ausgesprochen und verteidigt(Kurubaş, 
2008:12). Zum Beispiel wird die untere (Sub-Identität) und obere (High Identität) Identität in 
der Türkei  durch  die autorisierte Behörde diskutiert und sogar, das Konzept der 
konstitutionellen Bürgerschaft wird  zusätzlich zu der neuen Verfassung empfohlen. Neben 
diesen Entwicklungen wurde die Einrichtung der Kurdologie und  Forschungsinstitut in der 
Türkei erlaubt. Außer diesen Schritten werden von der türkischen Regierung  neue Konzepte 
vorbereitet. Zum Beispiel, durften vorher die kurdischen Filme in den Kinos nicht gespielt 
werden, aber nach den neuen Regelungen dürfen die Kurden ihre Filme abspielen und in 
kurdischer Sprache singen( Efegil, 15.02.2011) Außerdem werden neue Regelungen gemacht, 
damit die Kurden  die kurdische Sprache in den Gemeinden als Dienstsprache   nutzen 
können(Şimşek,2009: 13)  

 
Diese Schritte waren eigentlich vorher in der Tat  nicht möglich. Mit  der AKP- 

Regierung  wurde die Position geändert. Die Aussage des Chefs des Generalstabs und der 
Regierung auf dem Gebrauch der einzelnen Grundrechte und Grundfreiheiten wird als 
innovatives offenes Wort akzeptiert(SETA, 2009: 51) Zumindest beginnen die staatlichen Eliten 
die Kurdenfrage als Verletzung der demokratischen Rechte zu bewerten.  

 
Doch diese Politik scheint die Fragen der Türkei nicht zu lösen, weil Politiker  mit 

dieser Politik die Identitätserwartung des kurdischen Volkes und  ihre politische Forderungen  
ignorieren. Es reicht nicht, den Kurden manche Rechte zu geben und dieses Problem so 
einfach  zu lösen. Diese Rechte, die die türkische Regierung für die Kurden gab, sind nicht 
genügend. Für die BDP (ex DTP) und PKK ist wichtig, ihre Identität anzuerkennen und die 
Gründung ihres eigenen Parlament in der Region zusichern(Tan, 02.11.2010). Diese Ansicht der 
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kurdischen Parteien und PKK darf von der türkischen Bevölkerung und Regierung nicht 
akzeptiert.  

 
Zur gleichen Zeit wünscht die Regierung mit Hilfe dieser Maßnahmen die  BDP und 

PKK, die  vom Konflikt profitieren wollen, vor der kurdischen Bevölkerung zu schwächen. 
Mit anderen Worten, berücksichtigt die türkische Regierung die politischen Forderungen der 
Kurden nicht. Zuerst wünschen die Politiker, die PKK mit den militärischen Methoden zu 
schwächen und unter ihre Kontrolle zu bringen, dann sozioökonomischen Maßnahmen zu 
treffen. Schließlich wollen die Politiker die individuellen Rechte und Freiheiten unter dem 
säkularen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat  mit den neuen Rechtsvorschriften 
verbessern. 

  
Wenn man sich die Meinung von Wissenschaftlern, wie  Dogu Ergil anschaut, 

behauptet er, dass die  PKK das kurdischen Volk vertretet. Seiner Meinung nach soll der 
türkische Staat den politischen Pluralismus  zwischen dem kurdischen Volk sicherstellen und 
neue Eröffnungen für das kurdische Volk machen. Der Lösungsvorschlag der Kurden und der 
kurdischen Partei( BDP) ist so;  der Staat soll erlauben, ihr eigenes Parlament zu  gründen. 
D.h. Sie wollen ihren Staat an diesem Gebiet( Osten der Türkei) gründen.  Daneben 
verlangen sie  von der Türkei, dass die Türkei  ihre eigenen Identitäten anerkennen soll, sogar 
in diesen Prozess soll die Türkei ihnen helfen,dass sie  ihren eigenen Identitäten weiter 
entwickeln können.  Mit diesen Wörtern( wie oben)  bedrohen sie die Türkei. Sie erklären in 
der Pressemitteilungen mit diesen Wörtern:  Wenn die Türkei die Existenz des kurdischen 
Volkes weiter ignoriert und ihre eignen  Identitäten  und ihre Rechte nicht anerkennen 
würde, kann dieses Problem nicht gelöst werden  und dafür  werden sie mit ihren 
Gerilla(Kämpfern) auf den Bergen weiter kämpfen( Ergil,2008:16). Sowohl kurdisce Politiker 
als auch die rassistische Kurdengruppe sind die Öfnungsprozess der türkischen Regierung 
nicht. Đhre Argumentation; Erdogan und seine Regierung ist in der Gegenwart der 
Vollstrecker einer seit Gründung der Republik geführten, rassistischen Politik, mit der 
versucht wird, die Existenz der in der Türkei lebenden Völker, vor allem des kurdischen 
Volkes zu ignorieren und assimilieren(http://tkp-online.com/index.php?id= content&view=section). 
Das heisst, dass die türkische Regierung assimillierende politik gegen die Kurden führt. 
Diese Sätze von rassistische Kurdengruppe kann nicht akseptiert werden. Weil die Türkei 
eine Assimilationspolitik gegen die Kurden weder in der Vergangenheit noch  heute führte. 

Diese Sätze werden von rassistischen verwendet, um die internationale Gemeinschaft zu 
verwirren. 

 
Die Grundlegende politischen Linien der AKP- Regierung 
 
Nachdem Angriff der PKK in Aktütün wurde konkrete und ernsthafte Schritte durch 

die AK Regierung gemacht, um das Problem der PKK und Terrorismus zu lösen. Vorher 
wurde die ähnliche Politik von anderen Regierungen versucht. Aber Sie konnten nicht mehr 
auf das Problem gehen, weil die anderen Regierungen nicht mehr mutig waren. Wenn es noch 
konkreter ausgedrückt wird, wurde von der derzeitigen Regierung  sowohl die Annährung des 
kurdischen Problems als auch die ernsthafte und mutige Schritte für die Lösung des Problems  
gemacht. 
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Zunächst hat die existierende Regierung, das Problem nicht  im Rahmen des 
Sicherheitsbegriffs als ethnische und separatistische Bewegung bewertet. Die AKP-Regierung 
akzeptierte das Problem als Verletzung der demokratischen Rechte und verteidigte, dass die 
Bekämpfung, die mit der Sicherheitskräfte gemacht wurden, ist  zu schwach. Die Regierung 
betonte, dass die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und rechtlichen Schritte gemacht 
werden soll, um das Problem lösen zu können( Efegil, 2010: 229). Mithin wurde die Kurdenfrage 
erste Mall  mit der AKP auf der  ersten reihe der Tagesordnung der Türkei eingesetzt. AKP 
hat dieses Problem  auf das Parteiprogramm als ein Problem der Ost und Südost angesprochen 
und nachher wurde diese Problem als ein Projekt der Kurdenfrage, demokratische Öffnung 
und  der nationalen Einheit und Brüderlichkeit beschrieben. Ehemalige Premierminister/ 
heute Staatspräsident  Erdogan  erklärte, dass die Türken durch diesen Projekt  mit den 
Kurden  sich versöhnen wird(Kökçe, 2001: 162). 

 
Ex.Premierminister Erdogan wollte nicht, die PKK und BDP eine Rolle in den Prozess 

der demokratischen Öffnung zu nehmen. Sogar hat Erdogan am 13. Oktober 2009 
angekündigt, dass die PKK  nicht der Vertreter der Kurden wird. Nach dieser Ankündigung 
von Erdoğan versuchte die PKK und BDP, den demokratischen Öffnungsprozess der AKP zu 
blockieren. Darauf erklärte Türkische ex Premierminister ERDOGAN; „wir können es wieder 
von Anfang machen, wenn es nötig ist“, d.h. Laut Aussage von Erdogan, dass die Prozess der 
demokratischen Öffnung weiterhin wird(Bila, Milliyet 03.10.2009). 

 
Die Verwaltung  der AKP nahm die folgenden Methoden an, um das Problem zu 

lösen( Efegil, 2010: 229): 
 

• Für die Entwaffnung der PKK soll  konkrete Maßnahmen getroffen werden. 
• Dann wird für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region 

gekämpft und das Vertrauen der Bevölkerung  in der Region soll gegen den 
Staat sichergestellt werden. 

• Die Wirkung der PKK und BDP soll in der regionalen Politik reduziert. 
• Die AKP will durch die Verfassungsänderung  die Demokratisierungsprozess, 

die jeder Teil der Gesellschaft beinhalten würde, verwirklichen. 
 
Die Verfassungsänderung ist nicht nur für die kurdische Minderheit, sondern auch,  es 

soll den Bedarf des  anderen Teils der Gesellschaft erfühlt werden, sonst könnte es ein ernsten 
Problem in der Zukunft für das Land sein. In diesem Zusammenhang trennt die Führung der 
AKP die Schritte, die gemacht wird, in drei Gruppen. Diese Schritte sind die kurz-, mittel- 
und langfristigen Schritte(Bulaç,2010: 241, Star, 30.05.2011). Die kurzfristigen Maßnahmen 
enthalten folgende Punkte; 

 
• die kurdische Theater,  
• die Ernennung der Beamten, die kurdisch Kenntnisse haben,  
• das Erlaubnis der kurdischen Sendung  in den Medien 
• das Erlaubnis der kurdischen Predigt und in den Moscheen. 
• Es wird erlaubt, den Name von den Dörfern, Städten und Gemeinde in 
kurdischer Sprache zu ändern. 
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In der Mittelfristigen Schritte befindet sich folgenden Punkte: 
• die Entwaffnung der PKK und  
• die Liquidation der PKK 

 
In diesem Zusammenhang plant die Regierung die, die Türkische Strafgesetzbuchs, 

Artikel 221 zu ändern. Durch diese Änderung hat die AKP Regierung, die PKK- Militanten, 
die in den Bergen sind, zu  inkapitulieren. In dem Langfristigen Schritte der AKP Regierung 
befindet sich die Verfassungsänderungen. Mit den Verfassungsänderungen bezweckt die AKP 
Regierung, eine zivile Verfassung zu schaffen(Ekspres, 12 Mayıs 2009). 

Zusammengefasst, will die AKP Regierung die sozialen und kulturellen Rechte der  
kurdischen Bevölkerung im Rahmen der Gesetze unter die Sicherheit zu bringen und dadurch 
zielt die Regierung, die PKK –Militanten zu entwaffnen. In der nächsten Periode, neben der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung will die AKP Regierung die Menschenrechte, 
Grundfreiheiten und Minderheitsrechte unter der verfassungsrechtlichen Zusicherung 
nehmen. So, plant die Regierung, um das Problem zu lösen. 

 
Die Annäherung der CHP an das Problem  
 
Die  Annäherung der CHP( Republikanische Volkspartei) an der kurdischen Frage ist 

seit seiner Gründung bis heute unterschiedlich. CHP zeigte nach dem Scheich Said Aufstand 
gegen die Kurden eine harte Haltung. Damals hatte CHP des türkischen Nationalismus und 
Kemalistische Nationalismus verteidigt. CHP hatte seine Haltung nach dem Militärputsch von 
1980 geändert und im Jahr 1989-1999  veröffentlichte den Bericht von Tunceli und Südosten. 
Durch diese Berichte änderte sich die  Ansicht der CHP gegen den Südost und damit brach 
die Partei seine traditionelle link Angesicht gegen die Region und begann radikale 
Entscheidungen zu treffen. 

 
 
Der Bericht, der durch die CHP  im Jahr 1989 veröffentlicht wurde, enthält 

folgendes(http://www.chp.org.tr/, 12.05.2011): 
• Verletzungen der Menschenrechte 
• Terror und Gewalt 
• wirtschaftliche Rückständigkeit 
• Armut 
• übermäßige Arbeitslosigkeit 
• Unsicherheit 
• Identitätskrise 

 
In diesem Bericht wurde erklärt, dass das Kurdenproblem nicht mit dem Terrorismus 

gemischt werden muss. Auch mit dem Bericht wurde betont, dass  die Kurden die Integration  
mit den Türken nicht gewährleistet  haben. Durch die mangelnde Integration wurde das 
Kurdenproblem als ein Terorprobleme  wahrgenommen. Mit dem zweiten Bericht, der im 
Jahr 1999 veröffentlicht wurden, wurden folgenden punkte diskutiert(www.chp.org.tr, 19 01.1999). 
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• Die Region wurde unter der terroristischen Druck, Korruption und 
Ungleichheit zerquetscht. 

• Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Rechtlosigkeit und Regellosigkeit 
verursacht die Ausbreitung des Terrorismus. 

• Die Versprechungen, die für die Region gegeben wurde, wurde nicht erfüllt 
und Projekte und Pakete nicht umgesetzt worden. 

• Feudale Struktur und Migrationsfragen in der Region steigert die 
Probleme. 

• Die Zwangsmigration verursacht die Zunehme der Unruhen in der Dörfer 
Weiler. 

 
Die  beiden Berichte, die von der Republikanische Volkspartei(CHP) veröffentlich 

wurden, wird betrachtet, scheint  die  Wirtschaftslage und Menschenrechtsverletzungen als 
die Quelle des Problems. Wie in den Berichten zu sehen ist, betont die CHP, dass es in der 
Türkei  Demokratisierungsproblem gibt. 

 
Die Lösungvorschläge der CHP für das Kurdenproblem werden wie folg 

sortiert(Sevimay, 2009: 15-16): 
 
� Die Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden. 
� Kurdische Identität muss akzeptiert werden, das Verbot der Muttersprache muss  

behoben werden und  der kurdischen Bürger sollten ihre Freiheit gegeben werden. 
� Dorfwächtersystems müssen behoben werden. 
� Die Verfassungsregelungen müssen nach den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 

angemessen werden. 
� Der Terrorismus darf nicht in der internationalen Arena Unterstützt werden, dafür 

sollte der Staat die   erforderliche propaganda  in der internationalen Arena 
machen. 

� Eine Kommission, in die jede Partei zwei Vertretern schickt, sollte gebildet 
werden. Diese Kommission sollte sich die Wege für die Lösung des Problems 
bemühen. 

� Die PKK muss entwaffnet und  soll im Nordirak  liquidiert werden. 
� Die Erlassung des Amnestiegesetzes um die Beseitigung der PKK -Terror ist 

falsch. Aber die Amnestie kann möglich sein, nachdem die  PKK vollständig 
beendet wird. 

� Abdullah Öcalan darf nicht als Gesprächspartner für die Fertigstellung des 
Terrorismus angesehen werden. 

� Die militärische Operation muss gestoppt werden. 
� Die Ausländische Macht, die die PKK- Terror unterstützen, sollte identifiziert 

werden und mit denen musste gekämpft werden. 
 
Wie man sehen kann, obwohl CHP radikale Entscheidungen auf  die Lösung des 

Problems getroffen hat, gibt es aber  in der Praxis Unterschiede. Aber  wenn diese  
Vorschläge von der Regierung an die Tagesordnung der Türkei gebracht wird, kritisiert die 
CHP diese Vorschläge. Es wird davon ausgegangen, dass die CHP eine pessimistische 
Haltung für die Lösung des Problems zeigt. während die CHP einer Seit verschiedenen 
Berichte um die Lösung des Problem veröffentlicht, anderen Seit kooperiert die CHP nicht 
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mit anderen Entscheidungsträger, um das Problem zu lösen. Wegen dieser uneinheitlichen 
Haltung der CHP können sowohl die Kurden als auch die Türken der Republikanischen 
Volkspartei nicht vertrauen. Vor allem die Kurden wollen von der CHP die ernsthafte Haltung 
zu  zeigen. 

 
Die Annäherung der Generalstab an die Kudenfrage 
 
Vorsitz des Generalstabes zeigt keine Reaktion gegen den demokratischen 

Öffnungsprozess, wenn es keine von einigen der roten Linien des Staates Verletzt wird. Vor 
allem bewertet das Militär dieses Problem als Sicherheitsproblem und glaubt, dass die einigen 
ethnischen separatistischen Bewegungen auf der Grundlage des Problems sich befindet. als 
die Ursache des Problems zeigt der Generalstab die wirtschaftliche Rückständigkeit und die 
mangelnde Bildung der Region. Neben dieser Aussage betont der Generalstab, dass das 
Problem wegen der Tribal Kriegsherren und falschen Politik nicht gelöst werden kann. Laut 
der Erklärung des Generalstabs leben die kurdischen Bevölkerungen die Schwierigkeiten 
aufgrund dieser lückenhaften(Özkan(Star), 05.10.2009, Zaman, 26.08.2009). 

 
Der Generalstab lehnt Verfassungsänderung stark ab. Nebenbei widersetzt sich der 

Generalstab  einer anderen Sprache(außer Türkisch), die als Amtssprache anerkannt wird und 
der Generalstab bejaht nicht die Abstreichung des Begriffs des Türkisch von der Verfassung. 
Generalstab erklärt, dass der folgende Punkt ausreicht, um das Problem zu lösen: 

 
• Auf individueller Basis kann die Grundrechte und Grundfreiheiten anerkannt    

werden. 
• Die soziale und wirtschaftliche Struktur der Region kann  gestärkt werden. 
• Die PKK muss seinen bewaffneten Kampf  beenden.  

 
Das Militär betont, wenn die PKK den bewaffneten Kampf nicht  beendet, werden die 

Operationen fortsetzen, bis die letzte Terrorist getötet. Das Ziel der militärischen Operationen 
ist; erstens werden die Operationen für die Sicherheit der Menschen der Region durchgeführt. 
Zweitens werden die Operationen gemacht, um die Bevölkerung der Region vom Druck der 
PKK zu retten.  Auch der Generalstab ist dagegen, die Generalamnestie für die PKK zu 
erlassen(Başbuğ, 29.04.2009, Efegil 2011) . Der Generalstab akzeptiert auch, dass diese Problem 
nicht nur mit der militärischen Operationen gelöst werden kann und verlanget von der 
Regierung, die notwendigen Schritte für die Anerkennung der sozialen, kulturellen Rechte 
und wirtschaftlichen Wohlstand der Region zu starten. Der Generalstab sieht  der Kontakt mit 
allen Arten von BDP nicht positiv und warnt die Regierung darauf, die rote Linie des Staates  
zu beobachten. 

 
Die Annäherung der BDP und  Legalen Kurdischen Parteien 
 
HEP und dessen Nachfolger Parteien (DEP =Demokratische Partei, HADEP=Die 

Demokratische Partei des Volkes, DEHAP=Demokratische Volkspartei, DTP= Partei der 
demokratischen Gesellschaft und BDP= Partei Für Frieden und Demokratie) verteidigen, dass 
das Verständnis des Nationalismus  auf der Grundlage der Kurdenfrage liegt und als der 
Hauptverantwortliche zeigen diese Parteien die Verleugnungs- und Vernichtungspolitik. 
Diese Parteien verlangen von den politischen Behörden, die Definition der Konstitution von 
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Identität, die in der derzeitigen Verfassung stattfindet, wieder zu korrigieren. Diese Parteien 
determinieren, dass die Staatsbürgerschaft der Republik als die oberen Identität seien 
sollte.(Efegil, 2010: 234) 

 
Von Zeit zu Zeit ist  die Forderungen unterschiedlich zu seien, drücken sie aus, dass 

der  Begriffs der Nation wieder definiert werden sollte. Nebenbei werden die folgenden 
Punkte von kurdischen Parteien ständig auf die Tagesordnung der Türkei gebracht:  

 
• Die Ausbildung in der Muttersprache soll vorgesehen werden 
• Die regionalen lokalen Verwaltungen sollten gestärkt werden. 
• Der Staat sollte seinen Bürgern vertrauen, und das Volk soll  nicht als schuldig 

erklärt werden. 
• Das System der Dorfschützer soll abgehoben werden und für die Dorfschützer 

soll neue Job zur Verfügung gestellt werden. 
• Die Gelände soll von der Mine gereinigt und zur Landwirtschaft geöffnet 

werden. 
• Der regionalen Bevölkerung soll seine  kulturelle Rechte gegeben werden. 
• Die Anerkennung der Autonomie für die Region. 
• Die Entlassung von Abdullah Öcalan aus dem Gefängnis und die Rückgabe 

seinen politischen Rechten. 
• Generalamnestie für PKK. 
• Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region soll gesichert 

werden(Güney, 2011: 66, Hürhaber, 11.05.2011). 
 
Laut der Ansicht der BDP(Frieden und Demokratie Partei) ist am wichtigste innerhalb 

von diesen Punkte, dass Abdullah Öcalans aus dem Gefängnis entlassen und ihm seine 
politischen Rechte zurück gegeben wird. Für die Frieden und Demokratie Partei ist der 
einzige Weg zur Lösung dieses Problems die Freisetzung Öcalans, Generalamnestie für PKK 
und die Anerkennung der regionalen Autonomie. Nach der Meinung von der  BDP kann 
dieses Problem nur so gelöst werden, wenn diese drei Punkte erledigt werden kann. Sonst 
kann das Problem nicht gelöst werden. 

 
 Von den Anfragen der Frieden und Demokratie Partei  wird so verstanden, dass diese 

Partei das kurdische Volk nicht vertritt. Sie  werden so wie als Vertreter der PKK und 
Terroristen gesehen. Sie berücksichtigen  das kurdische Volk nicht. Sie tun, was PKK ihnen 
sagt. So kann man keine Lösung  finden, um das Problem zu lösen. Für die  Lösung des 
Problems soll BDP nicht mit Kandil kontaktieren, sondern sollte die Forderung des 
kurdischen Volks berücksichtigen 

 
DIE ANSICHTEN UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE DER  

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER 
 
Um die Reaktionen und Lösungsperspektiven besser verstehen zu können, wäre es 

nützlich, wenn wir die Meinungen Ansichten und Forderungen  der türkischen  
Entscheidungsträger vergleichen und analysieren. 
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Tabelle 2: Die Ansichten und Lösungsvorschläge der Regierung, Generalstab und CHP †   
 

Faktoren Generalstab Regierung CHP 
(Republikanische 
Volkspartei) 

Strukturell - Assimilation Politik 
gegenüber ethnischen 
Gruppen wurde nicht 
überwacht 
- Diskriminierende 
Politik gegenüber den 
ethnischen Gruppen 
wurde nicht überwacht 
- Es gibt ethnischen 
separatistischen 
zentriert 
Politikbewegungen 

 
 

- Ethnische 
Diskriminierung und 
Assimilation Politik wird 
nicht durchgeführt. 
- Es gibt 
Demokratisierung und 
Menschenrechts-
verletzungen 
- Das  Gebiet  ist als 
Sozioökonomisch 
rückständig 
 
 

- Ethnische 
Diskriminierung in der 
Türkei nicht in Frage. 
 - Es gibt  
Menschenrechts- 
verletzung. Deshalb ist 
die Kurdenfrage eine 
Demokratie und 
Entwicklungsprobleme 
 

Politik - Einheitsstaat und die 
nationalstaatlichen 
Strukturen des Staates 
kann nicht die Rede 
sein. 

 

-  PKK ist eine 
terroristische 
Organisation. Als 
Gesprächspartner kann 
nicht sein. 
- Bestehende politische 
Ordnung kann  nicht in 
Frage gestellt werden. 
Aber  kann  das 
verfassungsmäßige 
Bürgerschaft Recht 
durchgeführt werden  
 

- Die ethnische Identität 
zum Ausdruck bringen, 
stellt keine Bedrohung für 
die nationale Einheit 
- Einheitlichen Struktur, 
und die 
nationalstaatlichen 
Struktur kann nicht 
diskutiert werden 
- Die Bestehende 
Ordnung darf nicht 
geändert und diskutiert 
werden. 
- Der Terrorismus kann 
nicht akzeptierbar 

Kulturell - Jeder muss die 
gesellschaftliche 
Identität  als eine 
gemeinsame Identität 
annehmen, und die  
kulturelle Identität 
wird als zweite 
Identität ausgedrückt. 
-Es sollte ermöglicht 
werden, Grundrechte 
und Grundfreiheiten 
zu entwickeln 

 

- Jeder sollte 
Grundrechte und –
Freiheiten haben, aber 
diese Rechte  
dürfen  nicht als Gruppen 
oder kollektive Rechte 
bewerten werden 
 

- Die kulturellen Rechte 
müssen  im weitesten 
Sinne geschützt werden. 
- Kollektive Rechte, oder 
kurdische Sprache als 
Amtssprachen 
auszudrücken darf nicht 
akzeptiert werden. 
 

                                                 
† Alle Ansichte, die in der Tabelle sind, wurden von der Zeitungen, Berichte und Pressemitteilung der Parteien 

vorbereitet. Trotztem Siehe für die Meinungen: www.bdp.org.tr/, www.chp.org.tr, www.akparti.org.tr. 

www.tsk.tr/. 
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Sozial - Die sozialen 
Bedingungen der 
Menschen sollen 
verbessert werden.  

 

- Sozialen Bedingungen 
der Menschen sollte in 
der Region verbessert  
werden. 
- Bildung und 
Gesundheitssystem sollte 
in der Region verbessert  
werden. 
 

- Sozialen Bedingungen 
der Menschen in der 
Region sollte korrigiert 
werden. 

Ökonomik -GAP(Süd-Anatolien-
Projekt) sollte 
umgesetzt werden. 

 

- GAP(Süd-Anatolien-
Projekt) sollte umgesetzt 
werden. 
- Für die  
wirtschaftlichen und 
sozialen Probleme muss 
Lösungen   gefunden 
werden 
 

- Die Existenz des 
Sozialstaates soll  in der 
Region  gefühlt werden 
und  dauerhafte Lösung 
für das Problem 
Arbeitslosigkeit, 
Verarmung und sozialer 
Ungleichheit gefunden 
werden 

Militär -Militärische 
Operationen Sollten 
fortgesetzt werden 

- Für die Schwächung 
von PKK ist unbedingt  
militärischen Methoden 
erforderlich 

- Die erforderliche 
Begnadigung für die 
Schwächung von PKK 
kann nur  nach der 
Auflösung von PKK  
möglich sein. 
 

 
In der letzten Zeit gibt es einen allgemeinen Konsens zwischen den staatlichen 

Institutionen, um die Lösung der Kurdenfrage. Der Generalstab, die Regierung und CHP 
lehnen der genannten Assimilationspolitik gegen die Kurden ab. Sie erklären, dass keine 
Assimilationspolitik gegen die Kurden gemacht wird. Nach der Meinung der  Regierung und  
der CHP liegt auf der Grundlage des Problems die sozi-ökonomischen Rückständigkeit und 
Menschenrechtsverletzungen. Obwohl der Generalstab keine klare Erklärung über die 
konstitutionelle Staatsbürgerschaft gemacht hat, erklären  die Regierung und CHP, dass 
unbedingt verfassungsrechtliche neue Regelungen  auf dieses Thema gemacht werden sollen. 

 
Diese drei Institutionen sind dagegen,  über die Struktur des Staates zu diskutieren, 

aber  sie stützen darauf, dass  die  kulturellen Rechte für alle  anerkannt werden sollen und 
behaupten darauf, dass  die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in der Region 
dringend verbessert werden müssen(Gül, 2009:9). Sie sind gegen eine allgemeine Begnadigung 
für PKK und sie verteidigen die Notwendigkeit der militärischen Methoden. 

 
 
 
 
 
 
 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

92 

Tabelle 3: Die Ansicht zwischen BDP und staatlichen Institutionen.‡ 
 
Fak

toren 
Staatliche 

Institutionen 
BDP 

Struktur - Leugnung der Existenz der 
Kurden und es gibt keine 
Assimilation Politik. 
- Es gibt  die Verletzungen der 
Menschenrechte und sozi-
ökonomischen Rückständigkeit 
 

-  Es gibt  die Leugnung der Existenz der Kurden 
und wird die Assimilation Politik gemacht. 
 

Politik - Die national staatliche Struktur 
des Staates darf nicht diskutiert 
werden. 
- Der Begriff der 
Konstitutionellen 
Staatsbürgerschaft ist 
akzeptabel. 
 

- Der PKK-Führer Abdullah Öcalan ist 
Gesprächpartner. 
- Den Kurden sollten die Selbstbestimmungsrecht 
gegeben werden 
- Die politischen Parteien, die ethnische Struktur 
hat, sollten geschaffen werden  
 

Kulturell - Für den Kurden sollten die 
kulturelle ethnische  Rechte  
anerkannt werden.  
 

- Die Kollektive und die gemeinsamen kulturellen 
Rechte muss anerkannt werden 
- Kurdisch sollte Amtssprache sein. 

Sozial - Die sozialen Bedingungen in 
der Region sollten verbessert 
werden 
 

- Die soziale  Bedingungen der Region sollten 
unbedingt  verbessert werden 
 

Wirtschaft Die wirtschaftlichen 
Bedingungen der Region sollten 
unbedingt  verbessert werden 
 

- .Die wirtschaftlichen Bedingungen der 
Menschen in der Region sollte berücksichtigt und 
verbessert  werden. 
 

Militär  - Die allgemeine Begnadigung 
ist unmöglich. 
- Bestehende Gesetze sollte neue 
geregelt werden. 

- Als Gegenseitig sollten die Waffen zum 
Schweigen gebracht werden und politischen 
Verhandlungen gestartet werden. 
- Die allgemeine Begnadigung sollte gebracht 
werden. 
— Die PKK sollte begnadigt werden und deren 
Teilnahme an der sozialen und politischen 
Umgebung gesichert werden sollten und die 
notwendigen Regelungen gemacht werden. 

Es gibt die tiefe Meinungsverschiedenheit zwischen BDP und staatlichen Institutionen 
auf dem Thema politische und kulturelle Faktoren und Begnadigung für die PKK. Während 
die staatlichen Institutionen die Assimilation Politik ablehnen, akzeptieren sie auch die 
demokratische Autonomie wie den Begriff kollektive kulturelle Rechte nicht. Abgesehen von 
diesen Fragen fordert die BDP  für die PKK eine allgemeine Begnadigung und  schlägt die 
Politisierung der PKK vor(Türk,25.08.2008). Die staatlichen Einheiten sind absolut  gegen diese 
Anforderungen  der BDP. Beide Seiten  verteidigen die ähnliche Ansicht auf dem Thema 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region.  

                                                 
‡ Siehe für die Meinungen; www.bdp.org.tr/, www.chp.org.tr, www.akparti.org.tr. 
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Tabelle 4: Die Ansichten zwischen der staatlichen Institutionen, BDP und   Wissenschaftler§ 
 
Faktoren Staatliche Institutionen DTP- BDP Wissenschaftler 
Struktur -Es gibt keine Leugnung 

der Existenz der Kurden 
und wird auch keine 
Assimilationspolitik 
gemacht. 
-Verletzungen der 
Menschenrechte und der 
sozi-ökonomischen 
Bedingungen der 
Rückständigkeit 
 

- Existenz der Kurden wird  
ignoriert und wird 
Assimilationspolitik 
gemacht. 
 

-Die sozi-ökonomische 
Rückständigkeit  und die 
individuelle kulturelle Rechte 
werden in der Region 
Einschränkt.  
-Nach Liberal kurdischen 
Wissenschaftlern  wird die 
Existenz der Kurden 
geleugnet und 
Assimilationspolitik gemacht. 
 

Politik -.Die National  staatliche 
Struktur  darf nicht 
diskutiert werden. 
-Konstitutionelle 
Staatsbürgerschaft kann  
akzeptiert werden. 
 

- Abdullah Öcalan ist der 
PKK Führer und er ist 
Gesprächpartner  der PKK 
-Den Kurden sollten die 
Selbstbestimmungsrechte 
gegeben werden,  
-Die Ethnische politischen 
Parteien  sollten geschaffen 
werden 
 

-Der Begriff der 
Konstitutionellen 
Staatsbürgerschaft sollte  
akzeptiert werden, 
-für die Kurden sollten 
erlaubt werden, ihre eigenen 
Parteien gründen zu können. 
 

Kulturell -Die individuelle 
kulturelle Rechte sollten 
erkannt werden.  
 

-Kurdisch sollte als  
Amtsprache akzeptiert  
werden, 
-Die gemeinsame kulturelle 
oder kollektive Rechte 
muss anerkannt werden. 
 

—Die kulturelle Rechte und 
die lokale Autonomie sollten 
anerkannt werden, und diese 
Rechte sollten auf die lokalen 
Autonomie übertragen 
werden 
 

Sozial - Die sozialen  
Bedingungen der Region 
sollte verbessert werden. 
 

-Die sozialen  Bedingungen 
der Region sollte verbessert 
werden. 

- Die sozialen Bedingungen 
der Menschen in der Region 
sollten verbessert werden. 
 

Wirtschaftlich - Die wirtschaftlichen 
Bedingungen der Region 
sollten verbessert und 
erhöht werden. 
 

- Die wirtschaftliche  
Bedingungen der Menschen 
in der Region sollten 
berücksichtigt und  
verbessert werden. 

- Die regionale Entwicklung 
sollte sichergestellt werden. 

Militär -Die allgemeine 
Begnadigung ist 
unmöglich, 
-Bestehende Gesetze 
sollte neue geregelt 
werden. 

- Als Gegenseitig sollten 
die Waffen zum Schweigen 
gebracht werden und 
politischen Verhandlungen 
gestartet werden. 
-Die allgemeine 

- Die Operationen sollten 
gestoppt werden. 
-Die PKK muss ihre Angriffe 
aufhören und ihre Waffen  
verlassen. 
-Die allgemeine Begnadigung 

                                                 
§ Siehe für Meinungen: Pressemitteilung vom Generalsekretär der CHP (Algan Hacaloğlu), Van TV’de, 28. 10. 
2008, www.chp.org.tr; CHP, Die Lösung sollte die Gesellschaft integrieren”, Berichte, 01.06.2009, 
www.chp.org.tr; Bericht der CHP Osten und Südosten, 01.01.1999, www.chp.org.tr, 19 Ocak 1999, 03 06. 2010. 
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 Begnadigung sollte 
gebracht werden. 
-Die PKK sollte begnadigt 
werden und deren 
Teilnahme an der sozialen 
und politischen Umgebung 
gesichert werden sollten 
und die notwendigen 
Regelungen gemacht 
werden 
-Die PKK sollte politisiert 
werden. 

ist erforderlich. 
 

 
Nach der Meinung der Wissenschaftler und BDP liegen auf der Grundlage des 

Problems die Leugnung der Existenz der Kurden und die Assimilationspolitik. Alle drei 
Akteure  akzeptieren, dass  die Menschenrechtsverletzungen sozio- ökonomische  
Rückständigkeit  diese Frage negativ auswirkt(Milliyet 15.04.2009). Aber die staatliche 
Institutionen und die Wissenschaftler sind gegen die Anerkennung des Rechts auf Autonomie 
und Selbstbestimmung. Zur gleichen Zeit wollen die Wissenschaftler und staatliche 
Einheiten, dass die Individuelle kulturelle Rechte unter verfassungsrechtlicher Sicherheit 
gebracht wird und der neue Staatsbürgerschaftbegriff  von jedem akzeptiert wird. 
Vertragsparteien verteidigen die ähnliche Ansicht, d.h. die Verbesserung der sozialen und 
wirtschaftlichen Bedingungen in der Region. Nur auf der PKK gibt es bei allen Parteien 
Meinungsverschiedenheit. Die staatlichen Einheiten sind gegen die Begnadigung der PKK  
aber die BDP fordert eine allgemeine Begnadigung, die für die PKK Führer Abdullah Öcalan  
gilt(Demirtaş,10.02.2010). Auch die Wissenschaftler sehen die allgemeine Begnadigung 
erforderlich zwar  sie unterstützen es nicht, dass die Begnadigung  für die PKK Führer gilt. 

 
ZUSAMMENFASSUNG: Die Schritte, die unbedingt gemacht werden sollen 

  
Trotz der oben erwhnte Lösungsvorschläge und Bemühungen scheint es schwierig,  

dieses Problem mit friedlichen Wege und grundlegend zu lösen. Weil dieser Konflikt 
jahrelang dauerte und während des Konfliktes haben Zehntausende Menschen seine Leben 
verloren und beim Konflikt verkrüppelt. Nach staatlichen Repressionen und vielen 
Anschlägen der PKK-Rebellen wird es schmerzhafter Zugeständnisse aller Beteiligten 
bedürfen. Đn diesem fall und Prozess ermöglicht weder die Türkei und Türkische 
Bevolkerung die Teilung des Staates, noch rassistischen Kurdengruppe verziehten sie sich 
nicht  auf ihren Unabhängigkeitideen. Deswegen scheint es schwierig, kursfritig dieses 
Problem zu lösen. 

 
Längst nicht in allen Bereichen ist erkennbar, wie diese Kompromisse aussehen 

könnten. So ist die grundsätzliche Frage unbeantwortet, wie das für Ankara unabdingbare 
Festhalten am zentralstaatlichen Prinzip mit der Forderung der BDP und der PKK nach einer 
Autonomie für die Kurden vereint werden kann. Ob dieses Problem im Zuge der Arbeiten an 
einer neuen türkischen Verfassung ausgeräumt werden kann, steht nicht fest.  

 
Wir können die Schritte, die unbedingt gemacht werden sollen, so wie unteren tabelle 

auflisten;  
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Tabelle 5  
 
Faktors Die Lösung Vorschläge 
Struktur - Integration muss in jeden Bereich  sichergestellt werden.  

- Es gibt in der Region Menschenrechtsverletzungen, sozio- ökonomische 
Rückständigkeit, diese Frage sollten verbessert werden. 
 

Politik - Die Politiker sollten  nicht die reiche und Elite Menschen als Gesprächspartner  
akzeptieren, sie sind so wie so reich und  sie haben eine Ideologie. Wichtig ist  die 
Menschen, die arm und Lebensstandart wenig sind. Die Politiker sollten direkt mit 
den regionalen Menschen kontaktieren.   
 

Kulturell - Die kulturellen Rechte müssen  im weitesten Sinne geschützt werden 
 

wirtschaftlich - Die Bedingungen der Region sollten  berücksichtigt werden, und neue 
Entwicklungsprgramme vorbereitet. 
 

Sozial  - Die soziale Struktur der Region muss korrigiert werden. 
 

Militärisch - Die PKK soll den Konflikt beenden und sie sollen von den Bergen zurück nach 
Hause kommen. Die nach Hause zurückkommenden Menschen sollen  zur 
Gesellschaft gewonnen werden. 
 

 
Viel wird davon abhängen, inwieweit der türkische Staat es vermag, den kurdischen 

Osten und Südosten des Landes aus seiner Armut und sozialen Rückständigkeit zu befreien. 
Hoffnungslosigkeit und hohe Arbeitslosigkeit treiben Extremisten immer neue Rekruten zu. 
Aber, obwohl der Kurdenkonflikts in der Türkei  heute noch weiter geht, ist besser als je 
zuvor. Zumindest wurde das Vorhandensein des Problems angenommen und von der 
Staatsspitze Lösungsvorschläge entwickelt. Die Riegierung machte die notwendige 
Fortschritte in den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereiche. Noch 
versucht die Regierung unter dem demokratischen Öfnungsprozess,  neue Schritte für die 
Lösung des Problems zu nehmen. Gleichzeitig werden die Kurden erstmals über eine 
demokratisch legitimierte Vertreter in türkischen Parlament vertreten. Die internationale 
Unterstützung für die Rebellen ist stark zurückgegangen. 

 
Heute zu tage wird beim demokratische Öffnungsprozes eine Unterbrechung 

beobachtet. In den vergangenen Jahren beharrtet Tayip Erdoğan und seine Arbeitskollegen 
auf die Kontinuität des demokratischen Öffnungsprozesses. Aber heute musste sie wegen 
kommenden Wahl zurück zürck stellen. Weil  MHP und BDP laut der Meinungsumfragen 
seine Stimmenprozentsatz erhöht und Stimmenprozentsatz der AKP ist zurück gegangen. 
Diese Erhöhung MHP und BDP richtet  ihn in die nationalistische Ausdrückung. Man sich 
sicher,dass wenn die AKP bei der Wahl seine Stimmenprozentsatz erhöhen und von der  
Wahl  als erste Partei gewinnen, würde die Öffnungsprozess wo er aufgehört hat, weiter. 
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ĐNSAN HAKLARI ÇERÇEVES ĐNDE ENGELL ĐLERĐN SEYAHAT HAKKI VE 
AVRUPA BĐRLĐĞĐ‘NDEK Đ YASAL DÜZENLEMELER 

 
Ümmühan KAYGISIZ *  Gülay BULGAN ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Öz 

Seyahat hakkı tüm bireylerin hakkı olduğu gibi engelli bireyler içinde en temel haklardan bir tanesini 
teşkil etmektedir. Fakat bu alanda yapılan araştırmalar engelli bireylerin seyahat haklarından tam ve etkin bir 
şekilde yararlanamadığını gösterir niteliktedir. Oysa engelliler dünyadaki turizm endüstrisi için giderek büyüyen 
önemli bir pazar konumundadır. Avrupa Birliği dünyada insan haklarına oldukça fazla değer veren uluslar üstü 
bir birliktir. Bu çalışmanın amacını, Avrupa Birliği’ndeki ülkelerin engellilerin seyahat hakkı ile ilgili mevcut 
düzenlemelerini ortaya koyarak, var olan durumu tespit etmeye çalışmak oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Avrupa 
Birli ği’ndeki ülkelerin bu alandaki durumu incelendiğinde yapılan yasal düzenlemelerin uygulamaya tam 
anlamıyla geçirilemediği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Seyahat Hakkı, Đnsan Hakları, Avrupa Birliği, Engelliler, Yasal Düzenlemeler. 
 
THE FRAMEWORK IN HUMAN RIGHTS OF DISABLED TRAVEL RIGHTS AND 

IN THE EU LEGAL REGULATIONS 
 

Abstract  

The right to travel as well as the right of all individuals constitutes one of the fundamental rights of 
individuals with disabilities. However, the researches which are done in this area are reflections travelling isn’t 
benefit fully and effectively the rights of people with disabilities. However, for people with disabilities in the 
world tourism industry is growing increasingly important market position. European Union is a unity that is 
giving a lot of value to human rights in the world. The aim of this study is revealing by existing regulations 
regarding the right to travel of persons with disabilities in the European Union, countries that is trying to 
determine the existing condition. This study examined that the situation rights of people with disabilities of the 
country in the European Union was determined that the application of the regulations did not fully made through 
in this countries. 

 
Keywords: Travel Rights, Human Rights, the European Union, Disabilities, Legal Arrangement. 
 

1. GĐRĐŞ 
 

Dünyada önemli bir azınlığı oluşturan engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
yapılacak olan yatırımların herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeği ile yapılması sadece 
bu azınlık için değil tüm dünya insanları için yapılan iyileştirmeler olarak kabul edilmesi 
gerekmektedir. Tüm sağlıklı bireyler yaşamın bir gerçeği olarak yaşlanacak ve bir gün gerek 
işitsel gerek görsel ve gerekse fiziksel olarak bir takım yoksunluklarla mücadele etmek 
zorunda kalacaktır. Bu gerçeklikten hareketle engelli bireylerin sosyalleşmekte yaşadıkları 
güçlükler dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması ülkelerin gelişmişlik düzeylerini 
arttırıcı bir etki doğurarak ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde ve dünyada rahatlıkla 
hareket edebilen ve her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilen mutlu bireylere 
dönüşmelerinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Engelli bireylerin en kolay ve etkin olarak 
turizm faaliyetlerinde bulunmaları onları sosyalleştiren ve toplumla bütünleşmelerini sağlayıcı 
                                                        
*  Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı, 
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etkiyi arttıran bir olaylar örgüsüdür. Seyahat etmek turizm ürününün karmaşık yapısının bir 
gereği olarak turistik ürünü tüketebilmeleri için ürünün üretildiği yere gitmek zorunda 
olmaları nedeniyle turizm faaliyetlerinden ayrı olarak düşünülemez. Bu nedenle engelli 
bireylerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri engelleri ortadan kaldırıcı önlemlerin 
ivedilikle alınması gerekmektedir.  Bu engellerin ortadan kaldırılması için tüm dünyada ve 
özellikle gelişmiş ülkelerde çeşitli zaman aralıkları ile yapılan yasal düzenlemeler mevcut 
olmasına karşın henüz yeterli düzeyde değildir.  

Ülkemizdeki duruma bakılırsa; T.C. Anayasasının 23. maddesi, “Yerleşme ve Seyahat 
Hürriyeti” başlığını taşımakta olup, engelli olsun olmasın tüm bireylere yerleşme ve seyahat 
özgürlüğünü düzenlemektedir. Seyahat etmek ve turizm faaliyetine katılmak, insanların 
yaşam kalitesini yükselten önemli bir faaliyettir. Bu faaliyetlere erişim herkes için temel 
haktır. Engelliler için seyahat etme kısıtlanması, anayasal hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına 
gelmektedir. Bu durum eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır ve engellilerin hayata tam 
olarak katılımlarını sağlamak için çok sayıda girişim ve düzenleme gerçekleştirilmi ştir 
(Tütüncü, 2013:262). 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki durum incelendiğinde bu konuda önemli adımlar atıldığı 
görülmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hiç kimsenin kendini toplumun dışında 
hissetmemesi amaçlanmaktadır. Bu yüzden rehabilitasyon hizmetleri son derece önemlidir. 
Bu nedenle engelleri olan veya bir sakatlık tehlikesine maruz kalan, dolayısıyla da özel 
yardıma ihtiyaç duyan bütün insanların rehabilitasyon ve katılım yardımına hakkı vardır 
(www.altinokta.org.tr/.../Halil_Koseler_almanyada_gorme_ozurluler.doc, 12.02.2014 ). 

 
2. ENGELLĐLERĐN SEYAHAT HAKKI 

 

Dünyada bir milyardan fazla insanın çeşitli engel durumlarının olduğu Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından tahmin edilmekte ve bu tahmini değerin dünya nüfusunun %15’ine tekabül etmekte 
olduğu bilinmektedir (Dünya Engellilik Raporu, 2011:1). Engellilik bir yaşam biçimi 
olduğuna göre engelli bireylerin yaşam kalitelerinin diğer sağlıklı bireyler gibi yüksek 
olmasını istemeleri engelli bireylerin en doğal hakkıdır. Yaşam kalitesi göreceli bir 
kavramdır. Bazı insanlar yaşam kalitesini sağlıklı yaşam ve temiz çevrede, bazıları sosyo-
kültürel düzeyi yüksek bir çevrede, bazıları da ekonomik getirisi yüksek bir iş ve hayat 
koşullarında bulmakta, ancak tüm farklılıklara rağmen yaşam kalitesi kişilerin temel 
gereksinimlerinde birleşilmekte ve yaşam kalitesini belirleyen faktörler hakkında pek çok 
ortak nokta bulunmaktadır (Güler, 2005:20). Bazı insanlara göre seyahat etmek yaşam 
kalitelerini arttırıcı etki yaratan unsurların başında gelmektedir (Tütüncü vd. 2013:262). 
Engelli olsun ya da olmasın seyahat etmek, herkesin arzuladığı bir durumdur (Yau vd., 
2004:946) Bu nedenle engelli bireylerinde seyahat ederek yaşam kalitelerini arttırmak 
isteyecekleri bir gerçektir.  

Avrupa Komisyonu’nun yaptırdığı bir araştırmanın bulgularına göre Avrupa’da her yıl 8 
milyon engellinin en az bir kez yurtdışı seyahatine çıktığı, 15 milyon engelli Avrupalının ise 
kendi ülkesinde iç turizm faaliyetinde bulunduğu, 22 milyon engellinin de kendi ülkelerinde 
günübirlik gezilere çıktığı görülmektedir. Ayrıca engellilerin büyük bölümünün en az bir 
refakatçi ile seyahate çıkıyor olması göz önüne alındığında Avrupa’daki bu özel seyahat 
pazarının 35 milyon seyahat ve 630 milyon geceleme ürettiği görülmektedir (TÜRSAB, 2008; 
Bulgan, 2014:14). Seyahat sektörünün uzun yıllar, ta ki engelli nüfusu ve alım gücü ile ilgili 
bilgilerin paylaşılmasına kadar büyük bir potansiyeli olan engelli pazarına ilgi göstermiş 
olduğu söylenemez (Arıcı, 2010:30). Bu noktadan hareketle seyahat etmeyi engelli bireyler 
için de bir hak olarak görmek ve seyahat imkanlarının engellilere göre şekillendirilmesini 
sağlamak gerekmektedir (Atak, 2008:1-2). Seyahat sektöründe engelli pazarına olan ilginin 
artmasının sebebi, engelli pazarının endüstri için finansal değeri yüksek bir pazar olması ve 
bu pazarın değerinin giderek artacak oluşunun tahmin edilmesi olarak görülmektedir (Takeda 
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vd., 2002:48). Avrupa Ülkeleri’nde Özürlü Nüfus Sayısına bakıldığında, Avrupa’da en fazla 
engelli bireye sırasıyla; Almanya, Türkiye, Đtalya ve Fransa’nın sahip olduğu görülmektedir. 
Bu kişilerden 110 ila 190 milyonunun önemli sıkıntılar yaşamakta olduğu bilinmektedir 
(WHO, 2013:6). Đspanya’nın erişilebilir turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu 
Guerra’nın 2003 yılında yaptığı bir araştırma sonucu ile ortaya konulmuştur. Engelli turist 
sayısı bakımından en fazla potansiyeli olan Đngiltere, Almanya, Fransa ve Đtalya gibi 
ülkelerden en çok seyahatlerin Đspanya’ya gerçekleştirildi ği bu çalışma ile tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla Đspanya’nın engelli turistler için önemli bir destinasyon olduğu görülmektedir 
(Guerra, 2003:49; Bulgan, 2014:25). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya 
göre, engelli turizm pazarının 50 milyon kişi ile turizm endüstrisi için yeni bir pazar 
bölümünü oluşturmakta olduğu ve bu pazardan elde edilen gelirin 1998 yılında 200 milyar 
doları bulduğu ve 2030 yılında ise bu gelirin iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir (Burnett 
vd., 2001: 4). Bu bilgilere ek olarak; Amerikalı Emekliler Derneği (AARP)’ne göre, 42 yaş 
üstü 81 milyondan fazla yetişkinin bir sonraki yıl nereye gideceklerine dair seyahat planları 
yaptıkları ve düzenli olarak 126 milyar dolar harcamayı planladıkları bilinmektedir. Nüfusun 
yaş kriterine bakıldığında herkesin bir gün engelli olabileceği ya da engelli bir aile ferdine 
refakatçi olarak yardım etmek durumunda kalabileceği yüksek bir ihtimaldir. Refakatçi ile 
seyahat etmek durumunda olan engellilerin turizm gelirlerinin iki kat arttırıcı bir etki 
yaratacağı dikkate alınmalıdır. (Holden, 2010:3-4; Yau vd.,2004; Bi, 2006:22). Bu bağlamda 
seyahat ve turizm endüstrisinin erişilebirliğini yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyulmakta 
olduğu bir gerçektir (Holden, 2010:3). 

Dünyada önemli bir azınlık olan engelli insanların seyahat ve turizm faaliyetlerinde 
karşılaştıkları zorluklar yer yer akademik yayınların konusu olmuştur. Ancak bu alanda 
yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir (Bi, 2006:11; Israeli, 2002; Burnett ve 
Bender, 2001; Darcy, 1998, 2002; Yau vd., 2004). Bu nedenle engelli bireylerin seyahat ve 
turizm aktivitelerine katılmalarının önündeki engellerin nasıl aşılacağının idrak edilerek, 
engellilerin turizm faaliyetlerine kolay erişilebilirli ğinin sağlanarak, bu büyük azınlığın turizm 
sektörüne sağlayacağı finansal boyutların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Bi, 
2006:11). Engelli bireylerin turizm faaliyetlerine kolay erişebilmesi noktasında tüm servis 
sağlayıcılarının (otel işletmelerinin, yiyecek içecek işletmelerinin, ulaştırma işletmelerinin 
vb.) erişilebilirli ğinin sağlanması dikkate alınması gereken unsurlardandır. Pozitif personel 
tutumu engelli bireylerin turizm sektöründeki tesislerin erişilememesi açığını hafifletmek için 
yardımcı olabilecek belki de en önemli etmendir. Turizm sektöründe engellilerin 
karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırarak, engellilere eğitilmi ş ve olumlu tutumlar 
sergileyen personelle hizmet sunmak, onların memnuniyetlerini en üst seviyeye taşıyarak, 
seyahat ve turizm hizmetlerini aldıkları işletmelere oluşan memnuniyet sayesinde tekrar 
gelmelerini sağlayacaktır (Israeli, 2002:101-102). Böylece daha fazla sayıda engelli birey 
turizm faaliyetlerinden yararlanırken, turizm sektöründe önemli bir gelir artışı yakalanmış 
olacaktır (Takeda vd., 2002:59). Tüm bu olumlu gelişmelerin sağlanmasıyla engelli bireyler 
daha fazla sosyalleşme şansı yakalamış olacak ve tüm sağlıklı bireyler gibi engelli bireyler de 
kolaylıkla seyahat ve turizm faaliyetlerinde bulunmak istiyor olacaktır.  

 

3. AVRUPA BĐRLĐĞĐ’NDE ENGELL ĐLERĐN SEYAHAT HAKKI 
 

Seyahat hakkı temel bir "insan hakkı"dır. Đnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. 
Maddesinde;  “Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı 
olduğu ve Herkesin, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve 
ülkesine yeniden dönmek hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 
Aynı şekilde 1966 tarihli Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 12. maddesinin 
2. Fıkrası da “Herkes, kendi ülkesi de dâhil, istediği ülkeyi terk edebilir” demektedir. 
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BM Engelli Hakları Sözleşme’nin AB ekseninde uygulanabilirliğini arttırmak için hazırlanan, 
2010-2020 AB Engelliler Stratejisi de engellilerin ve ailelerinin, sosyal ve ekonomik hayatın 
her alanında diğerleriyle eşit oranda katılabilmelerini öngörmektedir. Bu, engellilerin serbest 
seyahat hakkı, kültürel etkinlikler, boş zaman ve spor faaliyetlerine tam erişim haklarını 
kullanabilmeleri güvence altına alınmasını planlanmıştır. Komisyon, bu amaç aracılığıyla 
engellilerin birey, tüketici, öğrenci ve ekonomik ve sosyal aktörler olarak karşılaştıkları 
engelleri kaldırmaya çalışmaktadır (Boyacıoğlu vd., 2014:95). 

AĐHM de, özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini içeren 8. maddeyi engelli 
bireylere ilişkin sosyal yükümlülükleri kapsayacak şekilde yorumlamıştır. Bununla ilgili ilk 
dava Botta/Đtalya davasıdır (ECHR, 1998). Botta/Đtalya davası sonrasında, engelli bireylerin 
seyahat ve turizm faaliyetleri ile ilgili önemli bir karar yoktur. AĐHM’nin  devletin pozitif 
yükümlüklerini bireyler lehine pozitif önlemler alma konusunda devlete düşen 
yükümlülüklerin sınırlarına işaret etmesi bakımından elverişli bir kararıdır. Davada başvurucu 
Bay Maurizio Botta, Trezzano sul Naviglio'da (Milan) yaşayan 1939 doğumlu bir Đtalyan 
vatandaşıdır. Söz konusu davada başvurucu fiziksel engelli olup, tatil için gittiği yerdeki özel 
plajın engellilere uygun şekilde dizayn edilmemesi nedeniyle plajı ve denizi kullanamamış, bu 
nedenle özel hayatının ve kişili ğinin gelişiminin zarar gördüğünü iddia etmiştir. Başvurucu, 
Đtalyan Hükümetinin özel güneşlenme imkanları sağlayacak şekilde gereken tedbirleri 
almayarak bir ihlale neden olduğunu ileri sürmektedir. Zira bu tedbirlerin alınmaması 
yüzünden kendisi normal toplumsal hayata katılamamaktadır. Bu davada Mahkeme, kişinin 
fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün, Sözleşme’nin 8. maddesi anlamında ve devletin 
korumakla yükümlü olduğu özel hayatının bir parçası olduğuna karar vermiştir. Her ne kadar 
nihai olarak, söz konusu plajın özel hayat kavramı dahilinde yorumlanamayacağına karar 
vererek bu olayda kişinin özel hayatı ile devletin alması gereken tedbirler arasında doğrudan 
bir bağlantı olmadığını belirtse de, davanın önemi, fiziksel ve psikolojik bütünlüğün özel 
hayatın bir parçası olduğunun teyit edilmesidir (Dericiler, 2014:375). 

Engelliler dünyadaki turizm endüstrisi için giderek büyüyen önemli bir pazar konumundadır. 
Temel insan hakları ve çağdaş bir toplum olabilmenin gereği olarak engellilere seyahat hakkı 
ve imkanı tanınmalıdır. Engellilere seyahat hakkı ve imkanı tanınmasının temel koşulu ise 
engelliler için gerekli düzenlemelerin yapılması ve altyapının sağlanmasıdır. Bu konuda 
hükümetlere, yerel yönetimlere ve turizm sektörü yöneticilerine büyük görevler düşmektedir 
(Yılmaz vd., 2014:903). 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 13.12.2006 tarihli olarak kabul edilen, Türkiye ile 
birlikte aynı anda 80 ülke tarafından imzalanan ve 3.12.2008 tarih ve 5825 sayılı kanunla 
onaylanması uygun bulunan Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına Đlişkin Sözleşmenin 
18. maddesinde “Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk” başlığı altında “ taraf devletler engellilerin 
diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat ve yerleşim yerini seçme özgürlüğüne ve 
uyrukluk hakkına sahip olduğunu kabul ettiği”  belirtilmektedir (BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi, 2008). Sözleşme, engelli kişilerin haklarına bütüncül bir koruma getirmiştir 
(Kolat, 2009:186). Bu sözleşme taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan 
kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getirmiştir. 
Böylelikle sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere turizm 
anlayışlarını yeniden engelsiz turizm çerçevesinde konumlamaya başlamışlardır. Bir devletin 
ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan bir kimse, o ülke sınırları içinde seyahat etme 
özgürlüğüne ve yerleşeceği yeri seçme hakkına sahiptir. 

Sektörel açıdan engellilerin seyahatini kolaylaştırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen 
faaliyetlerden biri,  TÜRSAB bünyesinde bulunan “Herkes Đçin Engelsiz Turizm 
Komitesi”'dir. Bu komite 2008 yılında hazırladığı bir raporda Đngiliz Üniversitesi Surrey 
tarafından yürütülen OSSATE (One-Stop-Shop AccessibleTourism in Europe – Avrupa’da 
Erişilebilir Turizm) adlı araştırmanın sonuçlarına yer verilmiş ve Avrupa’daki engelli nüfusun 
yaklaşık % 70’inin seyahat ettiği belirtilmiştir. Bu kişilerin genellikle refakatçi ile seyahat 
ettikleri düşünüldüğünde, Avrupa’da seyahat eden potansiyel rakamın 130 milyon kişi ve 
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turizm harcamasının 80 milyar Euro’dan fazla olduğu söylenmektedir (Zengin vd., 2013:54-
56). 

Engelli turizminde turistik seyahatlerin kolaylaştırılması her sorumluluğun ve 
sürdürülebilirliğin bir parçasıdır. Bu nedenle erişilebilirlik sürdürülebilir turizm politikalarının 
temel unsurudur. Engelliler için ulaşılabilir turizm; engelli bireylere, diğer bireylerle eşit 
şekilde fiziksel çevre, ulaşım, bilgi ve iletişim ile halka açık ya da genel kullanıma uygun 
tesislere erişilebilirli ği sağlamak adına uygun tedbirleri tanımlar (World Tourism 
Organization, 2011). Engelli bireylerin saygın ve eşit muamele ile özgürce tatil yaparak 
toplumsal yaşama katılma haklarına erişimlerinin sağlanması ancak yerli ve yabancı 
turistlerin tatillerini sorunsuzca geçirmelerine imkân sağlayacak ulaşılabilirlik ve 
erişilebilirlik çalışmalarının doğru biçimde yapılması ile mümkün olacaktır. Öte yandan 
turizm sektörü açısından engelli turizmine girebilmenin başlıca şartı, engellilerin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek tesis, çevre ve personele sahip olunmasıdır. Bu anlamda turizm işletmeleri, 
yerel yönetimler ve derneklerin koordineli bir şekilde yetki ve sorumlulukların kesin 
hatlarıyla belirlendiği bir işbirliği içinde olmaları gerekmektedir (Bozok vd., 2014: 20-21). 

Avrupa Birliği, özellikle kamu binaları gibi yerlerde engelliler için minimum altyapının 
sağlanmasını zorunlu kılan Birleşmiş Milletler’in engelliler için haklar anlaşmasını 
imzalamak noktasında önemli bir adım atmıştır. 

Engellilerin sosyal yaşamlarındaki uygulamalara bakıldığında, Almanya’da çeşitli eyaletlerde 
görme engellilerin refakatçileriyle birlikte tatil yapabilecekleri, bölgesel örgütler tarafından 
yönetilen tatil köyleri olduğu görülmektedir. Bu imkanlara ilaveten bölgesel örgütlerin, yıl 
boyunca ilginç programlar ve seminerler düzenlediği bilinmektedir. Bazı ulusal seyahat 
acenteleri engelliler için özel turlar organize etmekte ayrıca Özürlüler Spor Federasyonu, 
Alman Körler Federasyonu ve bölgesel örgütler tarafından görme engellilerin yapabileceği 
çeşitli spor etkinlikleri, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli spor yarışmaları organize 
edilmekte olduğu da görülmektedir.  
(www.altinokta.org.tr/.../Halil_Koseler_almanyada_gorme_ozurluler.doc,12.02.2014). 
Avrupa’nın en büyük tren garı olan Berlin istasyonu engelli bireylerin seyahatini 
kolaylaştırma noktasında ileri düzeyde çalışmalar başlatmıştır. Đstasyonda görme engelliler 
için konuşan asansör ve kabartma yön çizgileri bulunmaktadır.  

Engelli bireyler için seyahatleri önceden rezerve etmek hala çok önemlidir. Öte yandan, 
erişilebilir turizm şekilleri de giderek yaygınlaşmaktadır. River Spree üzerinde bazı gezinti 
gemileri tekerlekli sandalye ile donatılmıştır. Avrupa şehirleri engelliler için erişim kolaylığı 
konusunda önemli adımlar atmıştır. Herkes için erişim kolaylığı sağlamak çoğu Avrupa 
şehrinde artık yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. 1990’larda bu tür uygulamalara başlayan 
Berlin’deki otobüslerin tümünde engelliler için özel yerler ve geniş kapılar mevcuttur. 
2020’ye kadar aynı sistemin tramvay ve metrolara da uyarlanması planlanmaktadır. Engelliler 
için yapılan çalışmalarda örnek bir yerleşim olan bir diğer Avrupa şehri Reichstag, Turizm 
açısından önemli bir merkezdir. Burada da yine ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar 
yapılmaktadır (http://tr.euronews.com/2013/11/25/avrupa-da-engelliler-icin-berlin-modeli/, 
04.03.2015 ). 

Avrupa Birliği üyesi ülke olan Đngiltere’deki yasal düzenlemelere bakıldığında; 1995 yılında 
kabul edilen “Engelliler Ayrımcılıkla Mücadele Yasası”nın (Disability Discrimination Act) 
özellikle servis sağlayıcılar ve turizm sektörü tarafından engelli insanların durumuna politik 
ve ekonomik açıdan verilen önemin artırdığı bilinmektedir. Bu yasa ile engelli insanlara 
turistik çekicilik merkezleri ve konaklama işletmelerini de içererek ayrımcılık yapmak kanuna 
aykırı bir hal almıştır (Shaw vd., 2004:397). “Engelliler Ayrımcılıkla Mücadele Yasası” 8 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, engelli tanımı ve kavramsal çerçeveden 
oluşturulmuştur. Đkinci bölüm, engellilere yönelik işyerlerinde yapılan ayrımcılık ve buna 
karşı yapılması gerekenler, sigorta, emeklilik gibi konuları kapsamaktadır. Üçüncü bölüm, 
mal ve hizmet sunumunda ayrımcılık konusuna değinilmiş, dördüncü bölümde; engellilerin 
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eğitimi, beşinci bölümde ise toplu taşıma araçlarında engellilerin de yararlanabilmesi için 
yapılması gereken düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Altıncı bölümde; Ulusal Engelli 
Konseyi’nin görev ve sorumlulukları belirlenmiş, yedinci bölümde; işveren sorumlukları, 
ayrımcılık mağdurlarına yapılacak yardımlar konusu irdelenmiş, sekizinci ve dokuzuncu 
bölüm ise kanunun parlamentoya ve kraliyetin onayına sunulması konularını içermekte 
olduğu tespit edilmiştir (Bulgan, 2014: 31; 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents, 12.02.2014).  

Avrupa Birliği ülkelerinden Đtalya’ya bakılırsa; Đtalya Parlamentosu 1992 yılında 104 sayılı 
“Engelli Đnsanların Bakımı, Hakları ve Sosyal Bütünleşme Yasası” nı (Law For the Care, 
Social Integration and Rights of People With Disabilities) kabul etmiştir. Bu yasa ile 
engellilerin işten çıkarılmalarına karşı korunmaları, eşit eğitim olanaklarına sahip olmaları, 
halka açık kamu ve özel binaların erişilebilir olması, engellilere araç alacakları zaman vergi 
indirimleri, özel park yerleri, toplu taşımanın erişilebilir olması gibi olanaklar temin edilmiştir 
(Çizel vd., 2012:26). 

Engelli insanların sosyal yaşamları içerisinde turistik faaliyetlerine bakıldığında Đtalya’da bir 
tur operatörü olan Accessible Italy internet üzerindeki tanıtım sayfalarında engellilerin 
katılabilecekleri özel tur programları anlatılmakta ve çeşitli kentlerde engellilere yönelik 
düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldığı bilinmektedir. Bu düzenlemeler arasında toplu 
ulaşım araçlarında engellilere yönelik imkanlar, havaalanından transfer imkanları, bölgenin 
müzeleri ve doğal manzaraları veya önemli yerleri gibi turizm merkezlerinin engellilere 
açılması yer almaktadır (Öztürk, 2003:3). 

Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte olan Avrupa’da Erişilebilir Turizm Rehberi olarak 
PANTOU sitesi, herkes için erişilebilir turizm amacıyla Avrupa’daki iç turizme müşteri 
kazandıran tur operatörlerini ve seyahat acentelerini içeren bir sitedir. Turistlere tatillerini 
istedikleri şekilde planlayabilmeye yönelik çeşitli imkanlar sunmaktadır. Özellikle engelli 
tatilcilerin tatillerini engelsiz olarak geçirebileceği destinasyon bulmasında sitedeki bilgiler 
yardımcı olmaktadır. Türkiye’den TUVA Health&Holiday (Antalya), FHS Tourism&Event 
(Đstanbul), Kaya Izmir Thermal&Convention, Sixpoint Blind Association (ALtınokta Körler 
Derneği) (Ankara) ve Tourism for All Turkey (Alanya) PANTOU’nun tedarikçilerindendir. 
Bu tedarikçiler müşterilerine: Erişilebilir Konaklama, Erişilebilir Transfer Hizmetleri, Şehir 
Turları, Tarihsel ve Kültürel Geziler sunmaktadırlar. (Selçuk vd., 2014:844)  

AB ülkeleri arasında Almanya, Đngiltere ve Fransa hem yurtiçi hem de AB içi ulaşılabilir 
turizmde iyi bir kaynak pazardır. Avrupa Komisyonu (European Commission (EU)) ve DG 
ENTR (2013) Avrupa' da engelli bireylerin yarısından fazlasının gerçekleştirdiği seyahatlerin 
2012-2013 dönemi için toplam 170 milyon günübirlik seyahatlere, konaklamalı seyahatlerin 
ise yine benzer bir sayıya ulaştığını belirtmiştir. 65 yaş ve üstü turistlerin ise yine aynı 
dönemde gerçekleştirdiği günübirlik seyahatlerin 225 milyona, konaklamalı seyahatlerin ise 
217 milyona ulaştığı ifade edilmiştir. Diğer yandan Avrupa Birliği'nde özel ulaşılabilirlik 
gereksinimi olan bireylerin gerçekleştirdiği seyahatler ise 783 milyona ulaşmıştır. Ayrıca EU 
ve DG ENTR (2013) tarafından yapılan çalışmada Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında 
ulaşılabilir turizm talebinin 2020 yılında 862 milyon seyahate ulaşabileceği ifade edilmiştir. 
Engelli ve ileri yaş turizmine katılan turist sayısının artması göz önüne alınarak ulaşılabilirlik 
kapsamında çalışmalar artmakta ve iyileştirmeler yapılmaktadır. (Özoğul vd., 2014:1164.) 

4. SONUÇ 

Seyahati engelliler için bir hak olarak gören modern toplumlar ve toplumun tüm kesimlerinin 
bu doğrultuda örgütlenmesi yolunda geçmişten günümüze çok önemli adımlar atılmıştır. 
Fiziksel ve zihinsel  tüm bariyerleri ortadan kaldırmak ve engelli bireylere olduğu kadar her 
vatandaşa tam bir seyahat özgürlüğü sağlamak çok önemlidir. Bunun için kentleri her bir 
vatandaş için daha yaşanabilir hale getirmenin yollarını aramak gereklidir.    
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Birleşmiş Milletler (BM)’nin yaptığı bir araştırmaya göre dünya nüfusunun yaklaşık %15’i 
engellidir. 1981 yılının BM tarafından Uluslararası Engelliler Yılı olarak ilan edilmesi, yine 
herkes için eşitlik ilkesini benimseyen BM’ce 1983-1992 yıllarının Engelli Đnsanlar On Yılı 
olarak belirlenmesi, bu dönemde belirginleşen ve Engelli Đnsanlara Yönelik Dünya Eylem 
Programı ile daha da gelişen anlayış ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, 1997 yılındaki 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle verdiği mesajda engellileri dünyanın "en büyük azınlığı" 
olarak nitelendirmesi önemli gelişmeler arasındadır. Bugün dünyada sayısı milyonlarla ifade 
edilen insan fiziki ya da zihinsel bir engel ile yaşamaktadır. (Çizel vd., 2012) 

Bu bağlamda;  BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile birlikte hakları dile getirilen engelliler için 
tüm dünyada ‘‘Engelsiz Turizm’’ düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır (Kilimci, 2008). 
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization/WHO) (WHO, 2011) 785 milyondan fazla 
olan engelli nüfusun ulaştırma, konaklama ve bilgi-iletişim kapsamında engellerle 
karşılaştığını, zor bir şekilde seyahat ettiğini belirtmekte ve diğer bir taraftan engellilerin daha 
bağımsız hareket etmeleri için bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Chen 
(2004) engelsiz turizm sağlamanın hükümetlerin sorumluluğu olduğunu belirtmiştir. 
Öncelikle engellilerin sosyal hakları olan çevre, fiziksel donanım ve çalışan davranışları ile 
ilgili rahatsızlıkları bulunmaktadır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından 
bu konuda engellilerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların 
gerçekleştirilmesi de oldukça önemlidir (Poria vd., 2011:571-579). 

Dünya’daki engelli sayısının bir milyona yaklaşıyor olması ve bu kişilerin turizmden 
yararlanacakları düşünüldüğünde turizm destinasyonlarını engelsiz olarak hedef kitleye 
sunmak gerekmektedir. Avrupa Birliği'nde özel ulaşılabilirlik gereksinimi olan bireylerin 
gerçekleştirdiği seyahatlerin 783 milyona ulaşması ile Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında 
ulaşılabilir turizm talebinin 2020 yılında 862 milyon seyahate ulaşabileceği varsayılarak bu 
alandaki pazar günden güne büyümektedir.  

Avrupa Birliği ülkeleri arasında engelli turizmi için en çok tercih edilen Đtalya ve Đspanya’nın 
engellilere yönelik düzenlediği turizm işletmeleri örnek teşkil edebilir. Engelli turizminin 
dönemsel olarak Eylül ayında başlayıp, Aralık ayında bittiğini ve Şubat ayında başlayıp, 
Mayıs ayında bittiğini göz önünde bulundurulursa turizm sezonunu uzatmak için iyi bir 
alternatif olacağı görülmektedir. 

 
5. KAYNAKÇA  
 
Arıcı, S. (2010). Bedensel Engellilerin Turizm Sektöründen Beklentilerinin Tespitine Yönelik 

Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü. 

Atak, V. (2008). Marmaris’teki Otel Đşletmelerinin Bedensel Engelli Turizmine Bakışı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 

Bi, Y. (2006). Accessibility and Attitudinal Barriers Encountered by Travelers with Physical 
Disabilities in China, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School 
University of Missouri-Columbia. 

Bi, Y., Card, J. A. ve Cole, S. T.,(2007). “Accessibility and Attitudinal Barriers Encountered 
by Chinese Travellers with Physical Disabilities”, International Journal of Tourism 
Research, Cilt 9, 205–216. 

Boyacıoğlu, E. Z., Çağlar, S. (2014). Engellilerin Turizm Hizmetlerine Erişilebilirlikleri, 15. 
Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm, 13-16 Kasım 2014, Ankara, 92-108. 

Bozok, D., Kaya, Ç., Açıksözlü, Ö., (2014). Alanya’nın Engelli Turizmine Đlişkin Durumunun 
Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm, 
13-16 Kasım 2014, Ankara, 16-31. 

Bulgan, G. (2014). “Engelli Turizmi: Antalya Đlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel 
Đşletmelerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta. 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

105 

Burnett, J. J. ve Bender, B. H., (2001). “Assessing the Travel-Related Behaviors of the 
Mobility-Disabled Consumer”, Journal of Travel Research, Cilt 40, Sayı 4, 4-11. 

Chen, R. J. C. (2004). Uses of Hospitality and Leisure Services: Voices of Visitors with 
Disabilities. Advances in Hospitality and Leisure. Vol:1, 89-102. 

Dericiler, Ö. Y., (2014). AĐHM Đçtihatları Çerçevesinde Özel Hayata Ve Aile Hayatına Saygı 
Gösterilmesi Hakkı Bağlamında Sağlık Hakkının Korunması,  VI. Sosyal Đnsan 
Hakları Ulusal Sempozyumu, 13-14 Kasım 2014. 

ECHR (1998) Case of Botta v. Italy, App. No. 153/1996/772/973, 24 February. 

Guerra, L. S., (2002/2003). “Tourism For All: Organising Trips For Physically Disabled 
Customers”, MA European Tourism Management 2002 / 2003, Bournemouth 
University -United Kingdom Högskolan Dalarna -Sweden Hogeschool Voor Toerisme 
En Verkeer-Netherlands Universite De Savoie-France Universidad Rey Juan Carlos-
Spain Fachhoschule Heilbronn-Germany. 

Güler, E.K. (2005). “Tibbi Ortamlarin Ve Đlişkilerin Engelli Kişilere Uygunluğunun Etik 
Yönden Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsü 
Deontoloji  ve Tıp Tarihi  Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana. 

Holden, B. R. J. (2010). Inches From Paradise: A Documentary Film Exploring How 
Caregivers Of Mobility- Challenged Family Members Experience, California State 
University, Presented to the Department of Anthropology. 

Israeli, A. A., (2002). “A Preliminary Investigation of the Importance of Site Accessibility 
Factors for Disabled Tourists”, Journal of Travel Research, Cilt 41, Sayı 1 101-104. 

Özoğul, G., Baran,G. G. (2014). Bir Uzmanlaşma (Đhtisaslaşma) Modeli: Ulaşilabilir Turizm 
Tur Planlamasi Örneği, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm, 13-16 Kasım 
2014, Ankara. 

Özdemir, G. Yılmaz, S. Ş., Avcıkurt, C. (2014). Engelli Turizmi Ve Belek’teki Otel 
Yöneticilerinin Engelli Turizmine Bakış Açıları, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 
Engelsiz Turizm, 13-16 Kasım 2014, Ankara, 903-918. 

Öztürk, N.,(2003). “Engellilerin Toplumsal Gelişimin Yönelik Proje: Türkiye’de Engelliler 
Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Đmkanlarının 
Araştırılması”, Ankara, Aralık 2003. 

Poria, Y., Reichel, A. ve Brandt, Y. (2011). Dimensions of Hotel Experience of People with 
Disabilities: an Exploratory Study. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management. Vol. 23. No: 5, 571-579. 

Selçuk,G. N., Kınalı, N., Erdoğan, M., (2014). Engelsiz Turizm Açisindan Destinasyon 
Yönetim Örgütünün Önemi, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Engelsiz Turizm, 13-16 
Kasım 2014, Ankara, 834-847. 

Shaws, G. ve Coles, T., (2004). “Disability, Holiday Making and the Tourism Industry in the 
UK: A Preliminary Survey”, Tourism Management, Cilt 25, Sayı 3, 397-403. 

Takeda, K. ve Card, J. A., (2002). “U.s Tour Operators and Travel Agencies: Barriers 
Encountered When Prowiding Package Tours to People Who Have Difficulty 
Walking”, Journal of Travel& Tourism Marketing, Cilt 12, Sayı 1, 47-60. 

Tütüncü, Ö. ve Aydın, Đ., (2013). “Ulaşılabilir Turizm”, Anatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, 261-263. 

Yau, M. K., Mckercher, B. ve Packer, T. L., (2004). “Traveling with a Disability More Than 
an Access Issue”, Annals of Tourism Research, Cilt 31, Sayı 4,  946–960. 

World Health Organization, (2013). “Disability Report by the Secretariat”, Sixty- Sixht World 
Health Assembly Provisional Agenda Item 13.5, A66/12, 11 March 2013. 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

106 

Zengin, B. ve Eryılmaz, B. (2013). Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının 
Değerlendirilmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 
6(11), 52-74. 

 
Đnternet Kaynakları 
 
Avrupa’da Engelliler Đçin Berlin Modeli http://tr.euronews.com/2013/11/25/avrupa-da-engelliler-icin-

berlin-modeli/ (Erişim tarihi: 04.03.2015). 

Çizel, B., Sönmez, N. ve Akıncı, Z. (2012). Antalya’da Engelli Turizminin Gelişimi Đçin Arz 
ve Talep Üzerine Bir Araştırma, Ankara, Yiğitler Grup Reklam Matbaa. 
http://apgem.akdeniz.edu.tr/v2/template/content/projeler/eaet/ciktilar/kitap_engelli_so
n_kapali.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2015). 

Disability Discrimination Act http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents (Erişim 
tarihi: 12.02.2014). 

Dünya Engellilik Raporu Yönetici Özeti, (2011). Dünya Sağlık Örgütü 2011 www.who.int 
(Erişim tarihi: 12.02.2014). 

Kilimci, S. (2008). Turizm Engel Tanımaz. Engelli Turizm. 5, 257-261. 
http://www.tursab.org.tr/tr/engelsiz-turizm/komite-haberleri/turizm-engel-
tanimaz_490.html (Erişim Tarihi:12.02.2015). 

Köseler, H. Almanya’da Görme Özürlüler, 
www.altinokta.org.tr/.../Halil_Koseler_almanyada_gorme_ozurluler.doc (Erişim 
tarihi: 12.02.2014).  

TÜRSAB (2008) http://www.tursab.org.tr/content/turkish/home/engelsiz/08suPazar.asp 
(Erişim tarihi: 13.11.2013). 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

107 

KONAKLAMA ĐŞ LETMELER ĐNDEKĐ ÇEVRE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ 
VE ETK ĐLERĐNĐN ĐRDELENMESĐ: ALANYA DA FAAL ĐYET GÖSTEREN 5 VE 4 

YILDIZLI KONAKLAMA ĐŞ LETMELER ĐNDE BĐR ARAŞTIRMA 

Çiğdem MUTLU
∗∗∗∗ M. Selami YILDIZ

∗∗∗∗∗∗∗∗
 

Öz 

Turizm doğal unsurların birleştiği coğrafyalarda gerçekleştirilen hareketler bütünü olarak açıklanmıştır. 
Ayrıca küreselleşme ile birlikte turizm sektörünün giderek büyüdüğü belirlenmiştir. Böylece, turizmin gelişmesi 
için doğal unsurlara ve çevreye olan duyarlılığın arttığı da tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, turizm sektöründe 
yer alan işletmelerin çevreyi yönetmek amacıyla belirli uygulamalar yaptığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 
çalışmanın amacı, çevre yönetimi uygulamalarının işletmelere olan etkilerinin belirlenmesidir. Ayrıca, bu 
uygulamaların, turizm işletmelerine olumlu veya olumsuz yansımalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması da 
bir diğer önemli amaçtır. Bu kapsamda, araştırmanın evrenini, Alanya’da faaliyet gösteren beş (5) ve dört (4) 
yıldızlı toplam 121 konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninin ulaşılabilir olduğu 
belirlenmiştir ve bu araştırmada gönüllü bireylerin denek yada yanıtlayıcı olarak katıldığı gönüllü örneklem 
yöntemi kullanılarak konaklama işletmelerinin tümüne anket ulaşılmaya çalışılmıştır; ancak 110 işletmeden 
yanıt alınmıştır.Araştırmanın sonucunda, beş (5) yıldızlı konaklama işletmelerinin dört (4) yıldızlı konaklama 
işletmelerine göre çevreye daha duyarlı olduğu ve konaklama işletmelerinin, çevre yönetimi ve uygulamaları 
konusunda,sorumluluk almaları gerektiğinin farkında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Turizm, Çevre, Konaklama Đşletmeleri, Çevre Yönetimi, Doğal Unsurlar. 

 

EXAMINATION OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
PRACTICES AT TOURISM UNDERTAKINGS: A RESEARCH CONDUCTED AT 5 

AND 4 STAR ACCOMMODATIONS WHICH OPERATE IN ALANYA 

 

Abstract 

Tourism is defined as activities carried out in geographical places where natural factors merge. It is seen 
that tourism sector has been growing thanks to globalization. Therefore, people have become more sensitive to 
natural factors and environment in an effort to improve tourism. Accordingly, undertakings that operate in 
tourism sector have started to benefit from certain practices to manage environment. In this framework, the 
purpose of this study is to idekontify the effects of environmental management on tourism undertakings and to 
reveal positive and negative reflections of such practices on tourism undertakings. To this aim, in total 121 
tourism undertakings, which consist of five (5) and four (4) star accommodations, were chosen as the target 
population of the study. Target population of the study was deemed accessible and voluntary sampling method 
was used with the participation of voluntary individuals as subjects or respondents to a questionnaire sent to all 
of the undertakings concerned. However, only 110 undertakings responded. As a result, it was seen that five (5) 
star accommodations are more sensitive to environment and more aware of the fact that they need to assume 
more responsibilities regarding environmental management and practices in comparison to four (4) star 
accommodations.  

Key Words: Tourism, Environment, Accommodation Enterprises, Environmental Management, Natural 
Factors. 
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1. GĐRĐŞ  

Turizm, genellikle doğal unsurların birleştiği noktalarda gerçekleşmesi nedeniyle 
çevreye olan etkilerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiği bilinmektedir. Çünkü, doğal 
unsurların olmadığı veya yok edildiği bir destinasyonda turizm hareketlerinin varlığından söz 
edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle turizm işletmelerinin çevre ile olan etkileşimi 
oldukça yüksek ve önemli olduğu bilinmektedir. 

Turizm sektöründe yer alan en önemli bileşenlerden birinin de konaklama işletmeleri 
olduğu bilinmektedir. Turizmin hızla gelişmesi ile birlikte konaklama işletmelerinin 
sayılarının arttığı tespit edilmiştir. Bu duruma istinaden otel işletmelerinin, rekabetin arttığı 
bu pazarda yer almak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları memnun edebilmek için 
birçok hizmeti aynı mekânda sunduğu saptanmıştır. 

Konaklama işletmelerinde, aynı anda birçok farklı hizmetin sunulması iş yoğunluğunun 
artmasına sebep olduğu görülmektedir. Çünkü temel işlevleri olan konaklama dışında, 
yiyecek-içecek, eğlence (çeşitli barlar, disco, tiyatro, animasyon vb.) gibi birçok farklı 
faaliyetleri de müşterinin hizmetine sunmaktadır. Böylece, işletmeler çevre ile daha fazla 
etkileşime geçmiş olmaktadır. 

Konaklama işletmelerinin kuruluş yeri faktörlerinin incelemesi, çevre yönetiminin en 
önemli unsurlarından birisi olarak bilinmektedir. Çünkü seçilecek olan yer, çevresel ortama 
zarar vermemesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte işletmelerden birçok atık çıkacağı ve 
bunların katı ve sıvı olarak ayrıştırmaları gerektiği saptanmıştır. Ayrıca, işletmelerin, geri 
dönüşüm için ürünlerini biriktirmeleri veya ayırmaları çevreyi etkileyecek diğer bir önemli 
faktör olarak vurgulanmıştır. 

Çevreyi korumak, dengesinin bozmamak, tüketicileri bilinçlendirmek, çevreye duyarlı 
üretim, zararlı olan ürünleri elemek gibi amaçlar çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Standartları oluşturulduğu tespit edilmiştir. Böylece, hem rekabet avantajı sağlamak 
hem de çevreyi korumak adına bu belgeyi almak isteyen işletmeler, bu amaçlar doğrultusunda 
bir yönetim şekli oluşturulduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu belgeyi, sadece yasalar ve 
mevzuatlara uygunluk açısından alan veya almayı düşünen işletmelerin çevreye olan zararı 
devam edeceği elde edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, çevrenin dengesinin 
de bozulacağı belirtilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, rekabetin yoğun olarak devam ettiği konaklama işletmelerinde 
gerçekleştirilen çevre yönetimi uygulamalarını ve bu uygulamaların işletmelere olan etkilerini 
incelemektir. Ayrıca, çevre yönetimi uygulamalarının işletmelere olumlu veya olumsuz 
yansımalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması da bir diğer önemli amaçtır. 

2. LĐTERATÜR ĐNCELEMESĐ 

Gupta (1995) yaptığı çalışmada, çevre veya yeşilin anlamının birçok farklı şekilde 
yapılabileceğini ve farklı alanlarda farklı noktalara değinilebileceğini söylemiştir. Ayrıca aynı 
çalışmasında, ormanlık alanların hızlı bir şekilde yok edilmesi, biyolojik çeşitlili ğin 
azaltılması, zehirli ve tehlikeli suların açığa akıtılması, sıvı atıklar,  nitelikte olduğu kadar 
niceliksel olarak da çevreye zarar veren etmenlerden bazı örnekler olduğunu belirtmiştir. Bu 
çalışmada  değinilen diğer bir nokta ise firmaların çevresel program ve politikalarının 
gelişmenin çeşitli aşamaları olarak öngörüldüğüdür.Kirk (1998), konaklama sektöründe 
çevrede, açık bir şekilde, büyük ölçüde zarara neden olan faktörlerin tek olmaması, çevresel 
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yönetim ihtiyacına yanıt vermekte yavaş kaldığına değinmiştir. 

Rennings (2000), örgütsel, teknolojik, sosyal veya kurumsal niteliğe sahip olan, sektör 
içerisinde yer alarak veya almayarak ticaret yapan, işletmeler veya kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar tarafından çevresel yeniliklerin geliştirilebileceğini yaptığı çalışmada ortaya 
koymuştur. Ayrıca, Yazgan, Yıldız ve Yücel (2014) yaptıkları çalışma da temiz üretim 
faktörünün firmaları nasıl etkilediğini araştırmış ve temiz üretimin 3 boyuttan oluştuğu 
sonucunu elde etmişlerdir. Bu boyutlar ise, üretim süreci, geri dönüşüm ve bütünsel yaklaşım 
olarak açıklanmıştır. 

Molina-Azorín, Claver-Cortés, Pereira-Moliner ve Tarí (2009) yaptıkları çalışmada, otel 
işletmelerinin kuruldukları destinasyonun sahip olduğu doğal kaynakları koruyarak uzun 
dönemli bir strateji oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, böylece sektörde rekabet avantajı 
yakaladıklarını da açıklamışlardır. Bunula birlikte, çevre yönetimi uygulamaları otel 
işletmeleri tarafından benimsenerek performanslarını arttırdıkları da çalışma sonucunda 
ortaya çıkan bir diğer bilgidir. 

Bohdanowicz (2005), yaptığı çalışmada, turizm destinasyonlarındaki konaklama 
işletmelerinin gelişme ve iyileşmelerinin doğal kaynakların sürekli ulaşılabilir yani 
sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu belirtmiş ve destinasyonun doğal çekiciliğinin en 
temel turizm ürünlerinden biri olduğunu da eklemiştir. Bohdanowicz aynı çalışmasında, doğal 
çevrenin doğrudan aşırı kullanıma maruz kaldığına ve bu durumun konaklama işletmelerinin 
gelişimini tehdit ettiğine dikkat çekmiştir.  

Russo ve Fouts (1997), gelişmiş endüstrilerde ekonomik güç ve çevresel güç arasında 
bağlantı olduğunu yaptığı araştırma ortaya çıkarmıştır. Kirk (1995), konaklama sektörü de 
dahil olmak üzere bütün sektörlerin üzerinde, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması için 
gereken cevabı almak için baskı olduğuna dikkat çekmiştir. Kirk bu çalışmada, değişim için 
bu etkene bağlı olarak beş ana motivasyon aracı olarak; yasalar, mali politikalar, tüketici 
baskısı ve korunan kaynaklardan elde edilecek finansal avantajlar olduğunu açıklamıştır. 

Chan ve Wong (2006), işletmelerin, üretim sürecinden kaynaklanan çevresel 
bozulmaların çoğundan sorumlu olmaları nedeniyle çevresel zararları önlemede esas rolü 
oynadıklarını yaptıkları çalışma ile ortaya koydukları belirlenmiştir. Carmona-Moreno, 
Céspedes-Lorente ve Burgos-Jiménez (2004) yaptıkları bir başka çalışma sonucunda, birçok 
otel işletmesinde müşterilerin hem enerji hem de su tüketiminin tasarrufu konusuna dikkat 
ettiklerini belirlemiş oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, müşterilerin, her durumda 
doğrudan doğal kaynakların tüketimi ve çevrede kirliliğe neden olan otel uygulamalarının 
içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca otel işletmeleri, aktivitelerinin çoğunda doğal 
kaynakları koruyarak veya bu kaynaklara zarar verebilecek kirliliği engellenmesine 
odaklandıkları bu çalışma sonucunda elde edilenbir diğer bilgidir. Ancak, çalışma sonucunda, 
çevre yönetiminin yasa oluşturulmadan zorunluluk olarak görülmediği de açıklanmaktadır. 

Kızılırmak (2011) ise yaptığı çalışmada, turizm sektöründe mevcut durumunu korumak 
ve aynı zamanda uluslararası piyasadan da pay almak veya payını büyütmek isteyen ülkeler 
ve turizm işletmelerinin çevreye dair planlamalar ve uygulamalar yaptıklarını belirtmiştir. 
Kızılırmak; bu çalışmalar arasında; çevreye duyarlı konaklama belgesi, turistik ürünün 
üretiminde su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atıklara dikkat edilmesi, işletmede kullanılan 
teçhizatın çevreye uyumlu ürünlerden tercih edilmesi olarak açıklamıştır.Chan ve Lam (2003) 
ise yaptıkları araştırmada, farklı enerji koruma teknolojileri veya yöntemleri ile korunan 
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enerjinin, birçok gelişmiş ülkede sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olduğunu 
söylemişlerdir.  

Zengin ve Vatan (2014), çevresel inovasyonu, diğer bir deyişle çevresel yeni süreçlerin 
veya ürün/hizmetleri, ortaya çıkarma amaçlarını ve işletmelerin bunu nasıl yaptıklarını 
ölçmek için  bir çalışma yaptıkları tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, konaklama 
işletmelerinin maliyetleri ile atıkların azaltılması veya yeniden kullanılması amacıyla 
çevrenin yenilenmesini sağlamaya çalıştıkları belirlenmiştir. 

3. KONAKLAMA ĐŞLETMELER ĐNDE ÇEVRE YÖNETĐMĐ, YAKLA ŞIMLARI 
VE UYGULAMALARI 

3.1. Konaklama Đşletmelerinde Çevre Yönetimi 

Konaklama işletmeleri farklı şekillerde doğal çevreyle etkileşimde bulunduğu 
bilinmektedir. Bu durum sonucunda ise doğal çevreye zarar verdiği saptanmıştır (Kirk, 1998: 
33). Çevre yönetimi, doğal kaynaklara, alanlara zarar vermemek ve çevrenin 
sürdürülebilirliğini sağlamak için alınan kararların uygulanması olarak açıklanmıştır. 
Đşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin, bulundukları alanlara olumlu veya olumsuz olan 
etkilerinin tespit edilmesi ve ortaya çıkan sonuçlara göre çevreye duyarlı uygulamalar 
gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 

Đşletmelerin faaliyetlerinde çevresel konuların bütünlüğünün,işletme risklerini azalttığı 
ve yeni fırsatlar bulmalarında etkili olduğu açıklanmıştır.Ayrıca, çevresel konuların, 
işletmenin stratejik yönetim sürecinde önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir (Bresciani, 2013: 
50).Böylece, çevre yönetimi, işletme içerisinde stratejik yönetimle bütünleşmiş bir süreç 
olduğu saptanmıştır. Đşletmeler tarafından tanımlanan ve sorun olacak çevresel problemler ise 
ürün ve hizmetlerin gelişmesi, üretimi, dağıtımı ve tüketiminden kaynaklandığı elde edilen 
bilgiler arasında yer almaktadır (Banerjee, 2002:181). 

Đşletmeler, çevre yönetimi süreci içerisinde, verdikleri hizmetlerin analizlerini yaparak, 
çevreye verecekleri olumlu ve olumsuz etkileri belirlemeleri gerektiği vurgulanmıştır. 
Böylece, işletmelerin uygulayacakları yönetim modellerini ortaya çıkarmış olacakları elde 
edilen bilgiler arasındadır. Aynı zamanda, olası zararları sıfırlama veya en alt kademeye 
indirme ihtimallerinin de yüksek olacağı tespit edilmiştir. 

3.2. Konaklama Đşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları 

Çevre yönetimi uygulamalarında işletmeler, aynı zamanda, yasal zorunluluklara uymak 
zorunda oldukları bilinmektedir. Çevresel problemleri ortaya çıkaran faaliyetlerin yasal 
çerçeveler dâhilinde değerlendirilmeleri ve uygulamalarını bu yönde gerçekleştirmeleri 
gerektiği açıklanmıştır.  

Çevre yönetimini benimseyen otel işletmelerin, masraflarının azalırken gelir 
kaynaklarının arttırdığı tespit edilmiştir. Böylece, çevre yönetimi uygulamalarının işletmelerin 
performanslarına direkt olarak etki ettiği belirlenmiştir (Molina-Azorín ve diğerleri, 2009: 
522). Konaklama işletmelerinin çoğunluğunun, çevre korumaya yönelik enerji, su ve atık 
konularında çeşitli uygulamalar yaptıkları görülmektedir. Zincir ve bağımsız otel 
yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu da konaklama faaliyetlerinin doğal çevreye olan olumsuz 
etkisinin farkında olduğu saptanmıştır (Bohdanowicz, 2005:189). 

Çevre yönetimi ile ilgili hususlarda, politik baskılar, farklı çevresel politikalar, arz ve 
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talep faktörleri, örgütsel ve politik unsurlar, teknolojik yetenekler sosyal farkındalık vb. 
kısıtlarla karşılaşıldığı açıklanmıştır (Horbach, 2008: 164-167). Böylece, işletmelerin, 
çevresel yönetime önem vermelerine ve geliştirmek istemelerine rağmen, yeni çevre 
faaliyetlerinde sınırlamalarla karşılaştıkları tespit edilmiştir.  

Đşletmelerin çevresel faaliyetlerinde; işletme büyüklüğü, yeşil/beyaz yıldız gibi 
sembollerinin olması, işletmenin kurumsallığı ve politikası, işletmenin stratejik bakış açısı, 
çevre yönetim programının yazılı hale getirilmesi gibi faktörlerin etkisi  olduğu saptanmıştır 
(Aykan ve diğerleri, 2013: 98). Bununla birlikte, çoğu durumda, otel sahiplerinin görüş 
ayrılıkları, iş süreçleri ve pay sahibi farklı kişiler arasındaki yönetim de çevresel konulardaki 
sorumlulukları etkilediği belirlenmiştir(Bohdanowicz, 2005: 198). 

Enerji, çevre yönetiminde, yenilenemeyen kaynakların tüketilmesi olduğu ve enerji 
tasarrufunu sağlayan farklı teknolojilerle enerjiyi korumak,birçok gelişmiş ülkede 
sürdürülebilir gelişmenin ana unsurunu oluşturduğu bilinmektedir. Örnek olarak, otel 
işletmelerinde havuz ısıtmada kullanılan yeni bir teknoloji ile elektrik tüketiminin %50 
oranında düştüğü yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Chan ve diğerleri, 2003: 80-81). 
Ayrıca, elektrik tüketimi bölgenin sıcaklığına göre değişim göstereceği ve böylece, sıcak 
iklimlerde serinlemek için kullanılan araçlar (klima vb) elektrik tüketimini arttıracağı tespit 
edilmiştir. 

Konaklama işletmelerinde, suyun oldukça fazla önemli olduğu ve sudan yoksun bir 
ortamda hizmet vermenin neredeyse imkansız olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerde, 
günlük olarak, suyun çeşitli temel kullanım alanları (çamaşırhane, mutfak ve müşteri odaları ) 
vardır ve su bu alanlarda, belirgin bir ölçüde sıcak olarak da kullanımıyla karşılaşılmaktadır. 
Bu bağlamda, konaklama işletmelerinde yapılacak su tasarrufu, hem enerji hem de çevre 
koruma bakımından oldukça yararlı olduğu belirlenmiştir(Deng ve diğerleri, 2002: 57-58). Bu 
bağlamda, çevre yönetimi faaliyetlerinde enerji kadar suyun kullanımının da oldukça önemli 
bir unsur olduğu saptanmıştır. Otel işletmelerinde ki su tasarrufunun işletmeye olumlu etki 
edeceği belirlenmiştir. 

Konaklama işletmelerinde bir diğer uygulama olan geri dönüşüm yönetimi ile,kâğıt, 
metal cam, katı ve sıvı atıklarını ayırarak çevreye bu maddelerin vereceği zararı önlemeye 
çalıştıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu tarz uygulamaların, çalışan tüm personellere 
aktarılması, uygulama için uygun bir program geliştirilmesi ve takibinin yapılması gerektiği 
belirlenmiştir (Enz ve diğerleri, 1999: 2).Böylece, çevrenin katı ve sıvı atıklardan 
korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır. 

Otel işletmelerinin, doğal çevrenin kirlenmesi, rekabet ortamı, maliyetlerin artması, 
yasalar, çevre duyarlılığına sahip müşteriler ve beklentileri vb. konuları çözmeye çalışmakta 
oldukları belirlenmiştir (Aykan ve diğerleri, 2013: 96). Bu bağlamda, birçok işletmenin, ileri 
(veya ileriye yönelik etkin) çevre yönetimini uygulamalarına geçiş yapmak için devlet, 
müşteri, personel ve rakipler tarafından baskı gördüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte, hem 
müşteri hem de yatırımcılar, hizmet kalitesi ve çevre kalitesi arasında çok belirgin bir ilişki 
olduğunu görmeye başladığı da elde edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Ancak; bu 
uygulamaların hangisinin daha güçlü veya etkiliolacağının sıralanmasının belirlenmesinde, 
etkin çevre yönetimi stratejilerinin benimsenmesi için, işletmeler ileriye yönelik çalışmalarını 
sürdürmeleri gerektiği saptanmıştır (Berry and diğerleri, 1998: 38). 

Aşağıda Şekil 1’de konaklama işletmelerinde ileri çevre yönetim uygulamaları 
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görülmektedir. 

Şekil 1:Konaklama Đşletmelerinde Đleri Çevre Yönetim Uygulamaları 

 

 

Kaynak:  Berry,M.A. ve diğerleri (1998). Proactive Corporate Environmental Management: A New Industrial 
Revolution, Academy of Management Executive, 12(2), s. 40’dan örnek alınarak hazırlanmıştır. 

Yeni endüstriyel dönüşümün hızla ilerlemesi, iş adamları, mevzuat oluşturanlar ve 
çevreye duyarlı grupların hem kendileri hem de birlikte çevreyi korumak için gerekli 
girişimlere katkı sağladıkları görülmektedir. Bununla birlikte, etkin çevresel yönetimin 
yayılması, devlet, işletmeler, çevre grupları ve birlikte çalıştıkları endüstri işletmelerinin 
birlikte çevresel problemlere çözüm aramak ve doğal kaynakların yok olmasını önlemek için 
teknoloji, metot, hizmet geliştirilmesini sağladığı elde edilen bilgiler arasındadır (Beryy ve 
diğerleri, 1998: 49). Sonuç olarak, çevre yönetimi uygulamalarında, işletmelerin Pazar 
politikalarının sürece uygun olması gerektiği saptanmıştır. 

3.3. Çevre Yönetimi Yaklaşımları 

Đşletmelerin karşılaştıkları çevre sorunlarını azaltmak veya yok etmek amacıyla, sınırlı 
olduğu bilinen doğal kaynakların en iyi ve uygun bir şekilde kullanılması 
zorunluluğununortaya çıktığı tespit edilmiştir. Böylece; ülkelerde çevre bilincinin anlaşılması 
ve önem verilmesine aracı olmuş ve çevre sorunlarını önlemedeglobal bir ilgi doğurduğu 
belirtilmiştir (Akatay ve diğerleri, 2008: 316).Đşletmelerin çevre yönetimi 
yaklaşımlarındapasif, aktif ve proaktif olarak 3 tür yaklaşımtespit edilmiştir. Buna göre; 

Pasif yaklaşım; çevrenin bir maliyet unsuru görüldüğü ve değişimlere kapalı bir 
yaklaşım olarak nitelendirildiği açıklanmıştır(Yüksel, 2003: 2). 
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Aktif yaklaş ım; işletmelerin sadece yasal zorunluluklar sebebiyle benimseyip, çevre 
konularına uyum sağladıkları yaklaşım şekli olduğu tespit edilmiştir (Steger, 2000: 24).  

Proaktif yaklaş ımda; işletmelerin çevre konularını bir anahtar olarak gördükleri 
bilinmektedir. Bununla birlikte, çevre konularının en alt kademeden en üst kademeye kadar 
bütün çalışanlara benimsetilmesini sağlayan bir yaklaşım olduğu bilinmektedir. Böylece, 
işletmelerin, rekabet etme güçleri ile sorumluluklarını arttıracakları ve değişimi 
gerçekleştirecekleri saptanmıştır  (Borri and diğerleri, 1995:39). 

4. ISO 14001 ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ (ÇYS) 

Uluslararası platformda oluşturulan çevre yönetimi standartları arasında karşılaşılan ve 
dünya çapında en çok kabul edilen ISO 14001 Standardı olarak açıklanmıştır. Bu standardın, 
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirildi ği bilinmektedir. Ayrıca, ISO 
14000 Serisinin denetlenen ve sertifika verilen tek standardının ISO 14001 olduğu da elde 
edilen bir diğer bilgidir (Nemli, 2000-2001: 215).Ayrıca, ISO 14001’nin performansa dayalı 
bir standart olmadığı ve süreç temelli bir standart olduğu tespit edilmiştir (Thornton, 1999: 
105). 

ISO 14001 standardı, çevre yönetim sistemine genel bir yaklaşım kazandırmak amacıyla 
oluşturulduğu açıklanmıştır. Bununla birlikte, bu standarda sahip olan işletmelerin, çevresel 
performansını ölçebilmesine, çevresel kirliliği önlenmesine, çevresel hususların veya etkilerin 
yönetilmesine yardımcı olacağı vurgulanmıştır (Thornton, 1999: 105). Ayrıca, dünya üzerinde, 
uluslararası işletmeler tarafından hızlı olarak tanınan ve uygulamaya geçilen bu standardın 
diğer amaçları arasında, ulusal/uluslararası mevzuatlara uyum sağlanarak devamlılığın 
korunması, pazar stratejileri ve ulusal/uluslar arası rekabet avantajı elde edilmesi, enerji 
tasarrufu ve çevresel performansın artırılması gibi nedenler yer aldığı tespit 
edilmiştir(Đstanbul Sanayi Odası, 2008:7). 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin çevre politikası; işletmelerin kirliliğinin 
engellenmesi, sürekli gelişim sağlamak, çevre ile ilişkili yürürlükte bulunan düzenlenmelere 
ve işletmenin kendiliğinden sahip olduğu diğer şartlara uyum sağlamakolduğu saptanmıştır 
(Yüksel, 2003: 24).Çevre Yönetim Sisteminin benimsenmesi sürecinde, ISO 14001 
sertifikasının otel işletmeleri tarafından uyum sağlanmasında,işletme yönetimlerin diğer 
çalışanların (üst-ast) düşüncelerini etkileme noktasında önemli rol oynadığı 
görülmektedir.Bununla birlikte, birçok müşterinin yeşil ürün satın alımına yönelmeleriyle 
oluşturdukları baskı gibi bu standartların kabul edilmesinde de otel işletmelerine aynı sistemi 
uygulamış oldukları belirlenmiştir (Chan ve diğerleri, 2006: 484-490). 

ISO 14001’in uygulanması ile birlikte, işletmeler daha etkin bir yönetim organizasyonu 
modeliortaya çıkaracaklarını anladıkları vurgulanmıştır(Quazi vd., 2001: 526). ISO 14001 
standartlarının dünya üzerindeki sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışan hükümetler, 
ulusal/uluslararası iş kolları ve genel iş toplulukları tarafından destek aldıkları bilinmektedir 
(Strachan, 1997: 10). Ayrıca, ISO 14001 gibi çevre standartları, hem işletmelerin hem de 
müşterilerin fikirlerini, büyük ölçüde, çevre yönetiminin uygulanması konusunda olumlu 
açıdan etkileyeceği tespit edilmiştir (Gonzalez-Benito ve diğerleri, 2005: 3-4). 
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5. ARAŞTIRMA 

5.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, hızla gelişen turizm sektörünün önemli bir yer teşkil eden 
konaklama işletmelerinin benimsedikleri çevre yönetimi uygulamalarını inceleyerek; bu 
uygulamaların işletmelere olan etkilerini incelemektir. Ayrıca, çevre yönetimi 
uygulamalarının işletmelere, olumlu veya olumsuz yansımalarının neler olduğunun ortaya 
çıkarılması da bir diğer önemli amaçtır. 

5.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma modeli ve hipotezleri belirlenirken konaklama işletmelerinin benimsedikleri 
çevre yönetimi uygulamalarının konaklama işletmelerine olan etkilerinin ve müşterilerin 
konaklama işletmelerini tercih ederken oluşturdukları bakış açısının konaklama işletmelerine 
olan yansımalarının tespit edilmesi istenmiştir. Araştırmanın modeli aşağıdaki Şekil 2’ de 
gösterildiği  gibidir: 

Şekil. 2: Araştırma Modeli 
 

 

 

 

 

 
 

Araştırma modeli kapsamında test edilecek temel hipotezler aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir; 

H1:Müşterilerin bakış açısı konaklama işletmelerindeki çevre yönetimi uygulamalarını 
etkilemektedir. 

H2:Çevre yönetimi uygulamaları işletmelerin tercih edilebilirliğini etkilemektedir. 

5.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın evrenini, Alanya’da faaliyet gösteren beş (5) ve dört (4) yıldızlı otel 
işletmeleri oluşturmaktadır. Alanya’da yer alan beş (5) ve dört (4) yıldızlı otel işletmelerinin 
sayısını belirlemek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan Alanya 
Ekonomik Raporundan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın evreni 121işletmeolarak 
tespit edilmiştir. Araştırmanın evreninin ulaşılabilir olduğu belirlenmiştir ve bu araştırmada 
gönüllü bireylerin denek yada yanıtlayıcı olarak katıldığı gönüllü örneklem yöntemi 
kullanılmıştır (Doğanay ve diğerleri, 2012: 122-123). Araştırmanın yapıldığı otel 
işletmelerinin tümüne ulaşılmaya çalışılmış ancak 110işletmeden yanıt alınmıştır.Geri 
dönüşüm oranı % 91 olarak saptanmıştır. 

ÇevreYönetimiUy
gulamaları 

Konaklamaİşletmeleri 
(Tercihedilebilirlik, 

kar-zarar vb.) 

MüşteriBakışAçısı 
(tercihsebebi) 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

115 

 

5.4. Araştırmanın Veri Toplama Metodu 

Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yüzyüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket 
formu dört bölümden oluşmaktadır.Anket formunun ilk bölümünde çevre yönetimi ile ilgili 
sorulara( yargılara) katılım düzeyleri sorulmuştur ve bu sorular 5’li likert ölçeği ile 
hazırlanmıştır. Đkinci bölüm, katılımcıların çevre yönetimi uygulamalarınıve üçüncü bölüm 
ise işletmenin özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Son bölüm ise 
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Anket 
formunu hazırlamak için çalışmanın amacı dikkate alınarak literatür taraması yapılmıştır.  

Bu araştırmada veri toplamak için oluşturulan anket ifadelerinin güvenirliliğini ölçmek 
amacıyla yapılan genel güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach Alfa (0.70<α<1) değeri 0,74 
olarak belirlenmiştir. Nunnally’e göre (1994) bu değerin 0,70’in üstünde olması 
gerekmektedir. Elde edilen verileri analiz etmek için Faktör Analizi, T testi, Anovave Scheffe 
Testianalizlerinden yararlanılmıştır. 

6. BULGULAR VE YORUM 

Alanya’da beş (5) ve dört (4) yıldızlı bir otel işletmelerinin kullandıkları çevre yönetimi 
uygulamaları, bu uygulamalara müşterilerin bakış açısı, işletmelere olan etkilerine katılım 
seviyelerini belirlemek amacıyla 18 Likert tipi anket sorusu sorulmuştur. Faktör analizi ile 
katılımcıların verdikleri cevaplara göre konunun kaç boyuttan(faktör) oluştuğu saptanıp;  
hangi soruların hangi boyutu oluşturduğu incelenmektedir. 

Çevre yönetimi uygulamalarının  konaklama işletmelerine olan etkileri ölçeğine faktör 
analizinin yapılıp yapılamayacağını kontrol etmek amacıyla Kaise-Meyer-Olkin (KMO) ve 
Barlett’s Test of Sphericity testi uygulanmıştır. KMO değeri 0,695 olarak (KMO>0,50) tespit 
edilmiştir. Ayrıca, Bartlett testi α=0,000 düzeyindebulunduğundan korelasyon matrisinin 
birim matris olmadığı ve değişkenler arasında ilişkilerin olduğu saptanmıştır.  

Her bir faktörün güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach alpha’sına bakılmış buna göre 
Tablo 1’de belirtilen değerleri almıştır. Çevre dostu ürün faktörü değerlendirildiğinde 
Cronbach Alfa (0.70<α<1) değeri’nin 0.86 olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çevre dostu 
ürün güvenirliliğin üst seviyede olduğu görülmektedir. Marka olmak faktörüne bakıldığında 
ise Cronbach Alfa (0.70<α<1) değeri’nin 0.74 olduğu saptanmıştır. Buna istinaden, marka 
olmak faktör güvenirliliğinin olduğu belirlenmiştir. Son olarak çevre yönetimi uygulamaları 
faktörünün güvenirlilik (Cronbach Alfa, 0.70<α< 1) değerinin 0.71 olduğu; diğer bir deyişle 
güvenilir olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 1:Döndürülmüş Yüklemeler Matrisi (Çıkartma Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi. Döndürme 
Yöntemi: Varimax) 

ĐFADELER 
Çevre Dostu Ürün Faktör Yükü Faktör Açıklayıcılı ğı  (%) Güvenilirlik 

Ürünlerimiz kullanım sonrasında çevreye zarar vermeden 
doğada kolayca çözülebilecek şekilde dizayn 
edilmektedir. 

,912 

31,077 ,864 Çevre yönetimi uygulamaları işletmemizin kalitesini 
arttırmaktadır. 

,862 

Müşterilerimiz çevre dostu ürünler için daha fazla ödeme 
yapabilirler. 

,811 
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Çevreci uygulamalar firmamızın öncelikleri arasındadır. ,742 

Marka Olmak Faktör Yükü Faktör Açıklayıcılı ğı  (%) Güvenilirlik 

Đşletmemizin faaliyetleri çevreye zararsızdır. ,877 

55,274 ,742 
Çevreci bir firma olmak marka imajımızı güçlendirir. ,816 
Đşletmemiz çevresel standartlara önem gösteren 
tedarikçilerle çalışmaktadır. 

,804 

Çevre Yönetimi Uygulamaları Faktör Yükü Faktör Açıklayıcılı ğı  (%) Güvenilirlik 
Çevre yönetimi uygulamaları müşterilerin işletmeye olan 
ilgisini arttırmaktadır. 

,818 

74,975 ,707 
Đşletmemizin çevreci olmak için mevcut çalışmaları 
vardır. 

,805 

Çevreci uygulamaların işletmemize ekonomik bir katkısı 
yoktur. 

,642 

Faktör analizi ile katılımcıların verdikleri cevaplara göre konunun kaç boyuttan (faktör) 
oluştuğu saptanıp; hangi soruların hangi boyutu oluşturduğu incelenmektedir. Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, sorular 3 faktör altında toplanmıştır. Bu faktörlerden ilki “çevre dostu ürün” 
olarak adlandırılmıştır. Bu faktöre göre, çevreci olmanın işletmelerin öncelikleri olması ile 
çevre dostu ürün kullanmanın işletmeyi güçlendirdiğini gösteren bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Bununla birlikte, ikinci faktörün adı “marka olmak” olarak belirlenmiştir. Bu faktöre göre, 
işletme faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi, çevresel standartlara önem gösteren 
tedarikçilerle çalışılmasının marka imajını güçlendirdiğinigösteren bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Son olarak üçüncü faktör “çevre yönetimi uygulamaları”olarak isimlendirilmiştir. 
Buna göre, işletme faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi, çevre yönetimi uygulamalarının 
işletmenin kalitesini arttırıyor olması, müşterilerimiz çevre dostu ürünler için daha fazla 
ödeme yapabiliyor olması ile çevre yönetimi uygulamaları müşterinin işletmeye olan ilgisini 
arttırdığını gösteren bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Otel türü ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla T-Testi uygulanmıştır. Otel türü 
ile çevre dostu ürün faktörü arasında anlamlı bir ilişki olmadığıancak  marka olmak ve çevre 
yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo2: Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamaları’nın Otel Türüne Göre Karşılaştırılması (T-Testi 
Sonuçları) 

 Türü  N rt .  s.s. s.d. t p 
Marka olmak 4 Yıldız 49 4.40 .879 97 -2.282 .025 

5 Yıldız 50 4.73 .485 
Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

4 Yıldız 49 3.28 1.115 97 -2.798 .006 
5 Yıldız 50 3.98 1.361 

Tablo 2’teki test sonuçlarına göre, karar verebilmek için p değerine bakılmıştır. Bu 
duruma göre H0 hipotezi reddedilir. Buna göre, marka olmanın otel türüne göre 0,05 
anlamlılık düzeyinde önemli bir fark göstermektedir(t=-2.282; p<0,05).  Ayrıca, test 
sonuçlarıyla ilişkili olarak 5 yıldızlı otellerin marka olmaya ilişkin görüşleri  ( =4.73), 4 
yıldızlı otellerin görüşlerine göre ( =4.40), daha olumludur şeklinde yorumlanabilir.  
Bununla birlikte, Çevre yönetimi uygulamaları otel türüne göre 0,01 anlamlılık düzeyinde 
önemli bir fark göstermektedir (t=-2.798; p=0,06).  Ayrıca, test sonuçlarıyla ilgili olarak 
Çevre yönetimi uygulamalarına ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde 5 yıldızlı otellerin (
=3.98), 4 yıldızlı otellere ( =3.28), oranla daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. 
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Sorumluluk algısı ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla T-Testi uygulanmıştır. 
Sorumluluk algısı ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo3:Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarının Sorumluluk Algısına Göre 
Kar şılaştırılması (T-Testi Sonuçları) 

 Sorumluluk N rt . s.s. s.d. t p 

Çevre Dostu Ürün Evet 99 3.96 1.19 
108 6.890 .000 

Hayır 11 1.45 .522 

Marka Olmak Evet 99 4.72 .415 
108 5.524 .000 

hayır 11 3.63 1.56 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Evet 99 4.00 1.12 
108 6.531 .000 

Hayır 11 1.72 .696 

Tablo 3’teki test sonuçlarına göre, karar verebilmek için p değerine bakılmıştır. Bu 
bağlamda, çevre dostu ürün oluşturmanın işletmelerin sorumluluk algısına göre 0,05 
anlamlılık düzeyinde önemli bir fark göstermektedir (t= 6.890; p<0,05).Bu bağlamda, test 
sonuçlarına istinaden, işletmelerin çevre dostu ürün kullanma sorumluluklarının farkında 
olduğu belirlenmiştir ( =3.96). Bununla beraber, ilk faktörde olduğu gibi, ikinci faktör olan 
işletmelerin marka olmaları yönündeki sorumluluk algılarına göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 
önemli bir fark gösterdiği saptanmıştır (t= 5.524; p<0,05). Böylece, işletmeler marka olmanın 
bir sorumluluğunun bilince olduklarını kabul ettikleri tespit edilmiştir( =4.72). Üçüncüfaktör 
olan çevre yönetimi uygulamalarının sorumluluk algısına göre değerlendirildiğinde, aynı 
şekilde, 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir fark gösterdiği tespit edilmiştir (t= 6.531; 
p<0,05). Buna göre, işletmelerin çevre yönetimi uygulamalarının sorumlulukları kapsamında 
olduklarını kabul ettikleri saptanmıştır ( =4.00).Cinsiyet ile çevre dostu ürün, marka olmak 
ve çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek 
amacıyla T-Testi uygulanmıştır. Cinsiyet ile çevre dostu ürün faktörü arasında anlamlı bir 
ili şki olmadığı ancak,  marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmiştir. 

Tablo4: Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (T-Testi 
Sonuçları) 

 Cinsiyet N rt . s.s. s.d. t p 

Marka Olmak 
Kadın 15 4.00 1.46 

108 -3.904 .000 
Erkek 95 4.71 .419 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Kadın 15 2.11 1.62 
108 -6.251 .000 

Erkek 95 4.03 1.01 

Tablo 4’teki test sonuçlarına göre, karar verebilmek için p değerine bakılmıştır. Bu 
bağlamda, marka olmak cinsiyete göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir fark 
göstermektedir (t=-3.904; p<0,05). Bu bağlamda, test sonuçlarına istinaden, erkeklerin (
=4.71), marka olmaya ilişkin görüşleri kadınların görüşlerine göre ( =4.00), daha olumludur 
şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, çevre yönetimi uygulamalarının da cinsiyete göre 
0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir fark gösterdiği tespit edilmiştir (t=-6.251; p<0,05).  
Buna istinaden, test sonuçları doğrultusunda, erkeklerin ( =4.03), çevre yönetimi 
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uygulamalarına ilişkin görüşleri kadınların görüşlerine göre ( =2.11) daha olumlu olduğu 
yönünde açıklanabilir. 

Eğitim seviyesi ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla Tek Yönlü Varyans 
(One-Way ANOVA) analizi uygulanmıştır. Eğitim seviyesi ile çevre dostu ürün, marka olmak 
ve çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 5: Eğitim Seviyesi Đle Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đli şkin 
Tek Faktörlü Varyans Analizi 

 
Varyans Kaynağı 

Kareler Toplamı s.d. 
Kareler 

Ortalaması F Sig.(p) 

Çevre Dostu Ürün 

Gruplar arası 51.184 3 17.061 
11.782 

 
.000 Gruplar içi 153.500 106 1.448 

Genel 204.685 109 

Marka Olmak 

Gruplar arası 8.435 3 2.812 
6.665 

 
.000 Gruplar içi 44.717 106 .422 

Genel 53.153 109 

 
Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Gruplar arası 28.618 3 9.539
 

6.630 
.000 Gruplar içi 152.518 106 1.439

Genel 181.135 109 

Tablo 5’ teki bulgulara göre,eğitim seviyesi ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre 
yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka ifade ile eğitim 
seviyesi ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamalarıarasındaki 0,01 
anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterir (F=11.782 p<0,01; F=6.665 p<0,01; 
F=6,630 p<0,01 ).  

Tablo 5.1:Eğitim Seviyesi ile Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đli şkin 
Grup Đstatistikleri ve Scheffe Testi Sonuçları 

Faktör Eğitim Seviyesi N rt .  s.s. Lise Önlisans Lisans 
Yüksek 
Lisans 

Çevre Dostu Ürün 

Lise 22 4.67 .432 - * - * 

Önlisans 50 3.56 1.46 * - - - 

Lisans 22 4.05 .702 - - - - 

Yüksek Lisans 16 2.40 1.51 * - - - 

Toplam 110 3.71 1.37 

Marka Olmak  

Lise 
22 4.98 .071 - - - * 

Önlisans 
50 4.66 .501 - - - * 

Lisans 
22 4.56 .297 - - - - 

Yüksek Lisans 
16 4.04 1.42 * * - - 

Toplam 
110 4.61 .698 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Lise 
22 4.54 .857 - - * - 

Önlisans 
50 3.86 1.30 - - * - 

Lisans 
22 2.96 .481 * * - - 

Yüksek Lisans 
16 3.54 1.79 - - - - 
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Faktör Eğitim Seviyesi N rt .  s.s. Lise Önlisans Lisans 
Yüksek 
Lisans 

Çevre Dostu Ürün 

Lise 22 4.67 .432 - * - * 

Önlisans 50 3.56 1.46 * - - - 

Lisans 22 4.05 .702 - - - - 

Yüksek Lisans 16 2.40 1.51 * - - - 

Toplam 
110 3.77 1.28 

Tablo 5.1’de farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren çoklu 
karşılaştırma testi (Scheffe Testi) sonuçlarına ilişkin Tablo 5.1 eğitim seviyesi ile çevre dostu 
ürüne yani faktör 1’e göre incelendiğinde Lisans( = 4,05) ile Lise ( = 4,67), Önlisans ( = 
3,56), yükseklisans ( = 2,40) mezunları arasında önemli bir fark olmadığı buna karşılık Lise 
– Önlisans ve Lise – Yükseklisansikili grubu arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 
Buna göre lise düzeyinde eğitim alankişiler, yükseklisans düzeyindeeğitim alan kişilere göre 
daha fazla çevre dostu ürün kullanımına önem vermektedir (Lise= 4,67; Y.lisans=2,40). 

Tablo 5.1’e göre eğitim seviyesi ile marka olmak yani faktör 2 incelendiğinde Lisans(
= 4,56) ile Lise ( = 4,98), Önlisans ( = 4,46), yükseklisans ( = 4,04) ve Lise - Önlisans 
arasında önemli bir fark olmadığı buna karşılık Lise – Yükseklisans ve Önlisans - 
Yükseklisansikili grubu arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre lise 
düzeyinde eğitim alankişiler, yükseklisans düzeyindeeğitim alan kişilere göre daha fazla 
marka olmak faktöründen etkilenir (Lise= 4,98; Y.lisans=4,04). 

Tablo 5.1’e göre eğitim seviyesi ile Çevre Yönetimi Uygulamaları yani faktör 3 
incelendiğinde Yükseklisans( = 3,54) ile Lise ( =4.54), Önlisans ( =3.86), Lisans ( = 
2,96) ve Lise - Önlisans arasında önemli bir fark olmadığı buna karşılık Lise –Lisans ve 
Önlisans - Lisansikili grubu arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre lise 
düzeyinde eğitim alankişiler, lisans düzeyindeeğitim alan kişilere göre daha fazla çevre 
yönetimi uygulamaları puanı yüksektir (Lise= 4,54; Lisans=4,04).Tecrübe ile çevre dostu 
ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 
tespit edebilmek amacıyla Tek Yönlü Varyans (One-Way ANOVA) analizi uygulanmıştır. 
Eğitim seviyesi ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6:Tecrübe ile Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đlişkin Tek 
Faktörlü Varyans Analizi 

 
Varyans Kaynağı 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F Sig.(p) 

Çevre Dostu Ürün 

Gruplar arası 50.361 4 12.590 
 

8.566 
 

.000 Gruplar içi 154.323 105 1.470 

Genel 204.685 109  

Marka Olmak 

Gruplar arası 24.820 4 6.205 
 

22.995 
 

.000 Gruplar içi 28.333 105 .270 

Genel 53.153 109  

 Gruplar arası 53.955 4 13.489  .000 
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Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı s.d. 
Kareler 
Ortalaması F Sig.(p) 

Çevre Dostu Ürün 
Gruplar arası 50.361 4 12.590  

8.566 
 

.000 
Gruplar içi 154.323 105 1.470 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Gruplar içi 127.181 105 1.211 11.136 

Genel 181.135 109  

Tablo 6’ daki bulgulara göre, tecrübe ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre 
yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka ifade ile tecrübe ile 
çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasındaki 0,01 anlamlılık 
düzeyinde önemli bir farklılık gösterir (F=8.566 p<0,01; F=22.995 p<0,01; F=11.136 
p<0,01 ).  

Tablo 6.1:Tecrübe ile Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đlişkin Grup 
Đstatistikleri ve Scheffe Testi Sonuçları 

 
Tecrübe N rt .  s.s. 

0-4 

yıl 

5-10 yıl 11-15 

yıl 

16-20 

yıl 

26 yıl ve 

üstü 

Çevre Dostu 

Ürün  

0-4 yıl 11 3.36 1.30 - - - - * 

5-10 yıl 6 4.25 .000 - - - - - 

11-15 yıl 42 3.27 1.43 - - - - * 

16-20 yıl 29 3.40 1.37 - - - - * 

26 yıl ve üstü 22 5.00 .000 * - * * - 

Toplam 110 3.71 1.37 

Marka Olmak 

0-4 yıl 11 3.24 1.19 - * * * * 

5-10 yıl 6 4.61 .136 * - - - - 

11-15 yıl 42 4.75 .460 * - - - - 

16-20 yıl 29 4.64 .435 * - - - - 

26 yıl ve üstü 22 5.00 .000 * - - - - 

Toplam 110 4.61 .698 

Çevre Yönetimi 

Uygulamaları 

0-4 yıl 11 2.63 1.56 - - - - * 

5-10 yıl 6 3.00 .000 - - - - * 

11-15 yıl 42 3.50 1.29 - - - - * 

16-20 yıl 29 3.82 1.09 - - - - * 

26 yıl ve üstü 22 5.00 .000 * * * * - 

Toplam 110 3.77 1.28 

Tablo 6.1’de farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren çoklu 
karşılaştırma testi (Scheffe Testi) sonuçlarına ilişkin Tablo 6.1 tecrübe ile çevre dostu ürüne 
yani faktör 1’e göre incelendiğinde 5-10 yıl ( = 4,25) ile 0-4 yıl ( = 3,36), 11-15 yıl (
=3,27), 16-20 yıl ( = 3,40) tecrübeli olanlar arasında önemli bir fark olmadığı buna karşılık 
0-4 yıl ile 26 yıl ve üstü; 11-15 yıl ile 26 yıl ve üstü; 16-20 yıl ile 26 yıl ve üstü ikili grupları 
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre, 26 yıl ve üstü deneyime sahip olan 
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kişiler, 11-15 yıl deneyimli olan kişilere göre daha fazla çevre dostu ürün kullanımına önem 
vermektedir ( 26 yıl ve üstü= 5,00; 11-15 yıl=3,27). 

Tablo 6.1’e göre tecrübe ile marka olmak yani faktör 2 incelendiğinde 0-4 yıl ( =3.24) 
ile 5-10 yıl( =4.61), 11-15 yıl ( =4.75), 16-20 yıl ( =4.64) ve 26 yıl ve üstü ( =5.00) 
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Farklılıklar 0-4 yıl- 5-10 yıl, 0-4 yıl - 11-15 
yıl, 0-4 yıl - 16-20 yıl 0-4 yıl- 26 yıl ve üstü tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu ikili 
gruplardan kaynaklanmaktadır.  Buna göre 26 yıl ve üstütecrübeli olan kişiler, 0-4 yıl 
deneyimli olan kişilere göre daha fazla marka olmak faktöründen etkilenir ( 26 yıl ve üstü= 5.00; 

0-4 yıl=3,24). 

Tablo 6.1’e göre tecrübe ile çevre yönetimi uygulamaları yani faktör 3 incelendiğinde 
26 yıl ve üstü ( =5.00) ile 0-4 yıl ( =2.63), 5-10 yıl( =3.00), 11-15 yıl ( =3.50) ve 16-20 
yıl ( =3.82) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Farklılıklar 26 yıl ve üstü -0-4 
yıl, 26 yıl ve üstü- 5-10 yıl, 26 yıl ve üstü - 11-15 yıl, 26 yıl ve üstü- 16-20 yıl tecrübeye sahip 
kişilerin oluşturduğu ikili gruplardan kaynaklanmaktadır.Buna göre 26 yıl ve üstü tecrübeli 
olan kişiler, 0-4 yıl deneyimli olan kişilere göre daha fazla çevre yönetimi uygulamaları puanı 
yüksektir ( 26 yıl ve üstü= 5.00; 0-4 yıl =2.63). 

Ünvan ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla Tek Yönlü Varyans (One-Way 
ANOVA) analizi uygulanmıştır. Ünvan ile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi 
uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 7:Ünvan ile Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đlişkin Tek 
Faktörlü Varyans Analizi 

 
Varyans Kaynağı 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F Sig.(p) 

Çevre Dostu Ürün 

Gruplar arası 49.690 3 16.563  
11.328 

 
.000 Gruplar içi 154.995 106 1.462 

Genel 204.685 109 

Marka Olmak 

Gruplar arası 8.949 3 2.983  
7.153 

 
.000 Gruplar içi 44.203 106 .417 

Genel 53.153 109 

 
Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

 

Gruplar arası 48.529 3 16.176 
12.931 

.000 Gruplar içi 132.606 106 1.251

Genel 181.135 109 

Tablo 7’ teki bulgulara göre ünvanile çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi 
uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka ifade ile eğitim seviyesi ile 
çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi uygulamaları arasındaki 0,01 anlamlılık 
düzeyinde önemli bir farklılık gösterir (F=11.328 p<0,01; F=7.153 p<0,01; F=12.931 
p<0,01 ). 
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Tablo 7.1:Unvan ile Çevre Dostu Ürün, Marka Olmak ve Çevre Yönetimi Uygulamalarına Đlişkin Grup 
Đstatistikleri ve Scheffe Testi Sonuçları 

Tablo 7.1’de farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren çoklu 
karşılaştırma testi (Scheffe Testi) sonuçlarına ilişkin Tablo 7.1 ünvan ile çevre dostu ürüne 
yani faktör 1’e göre incelendiğinde genel müdür ( = 5,00) ile genel müdür yardımcısı ( = 
3,58), kalite yönetimi sorumlusu ( = 2,04) ve departman müdürü ( = 3,80) ünvanına sahip 
olan ikili gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre, genel müdür 
ünvanına sahip olan kişiler, kalite yönetimi sorumlusu olan kişilere göre daha fazla çevre 
yönetimi uygulamaları puanı yüksektir (Genel Müdür=5,00; Kalite  Yönetimi Sorumlusu =2,04). 

Tablo 7.1’e göre ünvan ile marka olmak yani faktör 2 incelendiğinde departman müdürü 
( = 4,40) ile genel müdür yardımcısı ( = 5,00), kalite yönetimi sorumlusu ( = 5,00) ve 
genel müdür ( = 5,00) ünvanına sahip olan ikili gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir. Buna göre, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve kalite yönetimi sorumlusu 
ünvanına sahip olan kişiler, departman müdürü olan kişilere göre daha fazla marka olmak 
faktöründen etkilenir ( Genel Müdür=5,00; Genel Müdür Yrd.= 5,00;  Kalite  Yönetimi Sorumlusu =5,00; 
Departman Müdürü= 5,00). 

Tablo 7.1’e göre tecrübe ile çevre yönetimi uygulamaları yani faktör 3 incelendiğinde 
genel müdür yardımcısı ( = 4,05) ile genel müdür ( = 5,00), kalite yönetimi sorumlusu ( = 
5,00) ve departman müdürü ( = 3,32) ünvanına sahip kişilerin görüşleri arasında önemli bir 

Faktör Đşletmedeki ünvan N rt .  s.s. 
Genel 

Müdür 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

Kalite 
Yönetimi 

Sorumlusu 

Departman 
Müdürü 

Çevre Dostu 
Ürün  

Genel Müdür 11 5.0000 .00000 - * * * 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

17 3.5882 1.97037 
* - - - 

Kalite Yönetimi 
Sorumlusu 

11 2.0455 .10113 
* - - - 

Departman Müdürü 71 3.8063 1.15124 * - - - 

Toplam 110 3.7159 1.37034 

Marka Olmak  

Genel Müdür 11 5.0000 .00000 - - - * 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

17 5.0000 .00000 - - - * 

Kalite Yönetimi 
Sorumlusu 

11 5.0000 .00000 - - - * 

Departman Müdürü 71 4.4038 .79466 * * * - 

Toplam 110 4.6152 .69831 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 

Genel Müdür 11 5.0000 .00000 - - - * 

Genel Müdür 
Yardımcısı 

17 4.0588 1.31358 - - - - 

Kalite Yönetimi 
Sorumlusu 

11 5.0000 .00000 - - - * 

Departman Müdürü 71 3.3286 1.22474 * - * - 

Toplam 110 3.7758 1.28911 
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fark olmadığı buna karşılık genel müdür-departman müdürü ve kalite yönetimi sorumlusu– 
departman müdürü ikili grubu arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre 
genel müdür ve kalite yönetimi sorumlusu ünvanına sahip kişiler, departman müdürü 
ünvanına sahip olan kişilere göre daha fazla çevre yönetimi uygulamaları puanı yüksektir (

Genel Müdür= 5,00; Kalite Yönetimi Sorumlusu =5,00; Departman Müdürü= 3,32). 

7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Turizm, günümüzde küreselleşme ile birlikte giderek büyümekte olan bir sektör olarak 
bilinmektedir. Bu büyümenin devam etmesi, turizme kaynak oluşturan unsurların korunması 
ve gelecek nesillere aktarılabilmesi ile mümkün olacağı saptanmıştır. Bu bağlamda, turizm 
sektörünün bilinen ve korunması gereken en temel unsurlarından birinin de çevre olduğu 
açıklanmıştır. 

Turizm sektörünün doğal kaynaklar etrafında şekillenmesi, çevrenin önemine daha fazla 
dikkat çektiği görülmektedir. Bununla birlikte, turizm sektörü mevcut durumunu korumak ve 
gelecekte sektördeki payını arttırmak için çevre konusuna yönelmek zorunda olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda, değişen günümüz şartlarına paralel olarak, turizm sektöründe yer 
alan en önemli işletmelerden biri olan konaklama işletmelerinin giderek büyüdüğü ve 
sayılarının da arttığı açıklanmıştır. Konaklama işletmelerinin hem büyümeleri hem de 
sayılarının artması bulundukları çevreye olan etkileri bakımından değerlendirilmesini zorunlu 
kıldığı saptanmıştır.  

Çevrenin korunması, doğal alanların korunması, atık sorununun engellenmesi, geri 
dönüşüm sağlanması, enerji ve su tasarrufunun sağlanması gibi olumlu sonuçları doğurduğu 
belirlenmiştir. Bu bağlamda, konaklama işletmelerinin büyüklüğü ve sunduğu hizmetler 
dikkate alındığı takdirde, bu etkenlerin tümünün değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 
Çünkü, ağırlanan misafir sayısı, sunulacak mutfak hizmeti vb. sonucunda çıkacak atıklarla, 
misafirin kullanacağı elektrik ve su gibi birçok faktörle bu işletmelerin karşı karşıya kaldığı 
tespit edilmiştir. 

Alanya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine yapılan ve bu 
işletmelere çevre yönetimi uygulamalarının etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu 
araştırma sonucunda bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan ilki; araştırmaya katılan 5 
yıldızlı konaklama işletmelerinin 4 yıldızlı konaklama işletmelerine göre daha çok çevre 
yönetimi uygulamalarını dikkate aldıkları ve bu uygulamaları faaliyete geçirdikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin marka olma konusuna da 4 yıldızlı 
işletmelere oranla daha çok önem verdikleri elde edilen bir diğer bulgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu çalışma sonucunda, araştırmaya katılan konaklama işletmelerinin, çevre dostu ürün, 
marka olma ve çevre yönetimi uygulamaları hususunda sorumluluk almasının ve duymasının; 
bir diğer deyişle sorumluluk algısının bilincinde oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmayla elde 
edilen bir diğer sonuç, cinsiyete göre çevre dostu ürün, marka olmak ve çevre yönetimi 
faktörlerine ilişkin görüşlerin değiştiği ve erkeklerin söz konusu faktörlere daha olumlu 
bakması olarak belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan işletmelerdeki eğitim seviyeleri ile çevre dostu ürün, marka olmak 
ve çevre yönetimi faktörleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye ilişkin yapılan analiz sonucunda; lise 
düzeyinde eğitim alanların bu üç faktöre daha dikkat ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca; bu 
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işletmelerde 26 yıl ve üstü deneyime sahip olanların da bu üç faktöre önem verdikleri ve bu 
hususlara dikkat ettikleri elde edilen bir diğer sonuçtur. Bununla birlikte, araştırma 
kapsamındaki konaklama işletmelerindeki genel müdür ve kalite yönetimi sorumluların diğer 
ünvan sahiplerine oranla daha çok çevre yönetimi uygulamaları ve marka olmak konusuna 
eğildikleri, önem verdikleri tespit edilmiştir. 

Konaklama işletmeleri, çevreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyecek faktörlerin 
neler olduğunu belirleyip bir program oluşturmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Çevre 
konusunda oluşturulan bu programların yönetilmesi de işletmelerin önem göstermesi gereken 
bir konu olduğu elde edilen bir başka sonuçtur. Çevre konusunda yapılacak uygulamaların 
yönetilebilmesi için hazırlanmış veya hazırlanacak bir plan olmadan çevre yönetiminin 
gerçekleştirilemeyeceği saptanmıştır.. 

Turizm sektörü için en temel kaynağın doğal faktörlerdir ve konaklama işletmeleri bu 
doğal unsurları dikkate almalıdırlar. Konaklama işletmeleri, belirli bir amaçla kurdukları 
işletmelerini devam ettirebilmek için çevreyi sürdürülebilir faaliyetlerden mutlaka 
faydalanmalıdırlar. Çevre korumak amacıyla, konaklama işletmeleri, çevre yönetimi için 
gerekli düzenlemeleri yaparak, çevreye ilişkin faaliyetler düzenleyerek bu konuya eğilimlerini 
arttırmak için gerekli çabayı göstermeleri gerekmektedir.  

Konaklama işletmelerinin bazıları, çevre adına yapacakları düzenlemeleri sadece yasal 
zorunluluk olarak görmektedir. Bu bağlamda işletmeler bu konunun sadece yasal 
zorunluluklara tabi olmadığını, gelecekte rekabet avantajı yaratması, müşteri memnuniyeti 
sağlaması gibi etkenleri gözönünde bulundurarak değerlendirmeleri gerekmektedir. 
Konaklama işletmeleri, çevresel düzenlemelerini yasa olarak değil, çevreye katkı olarak 
düşünmelidirler. 

Konaklama işletmelerinin sayılarının artması çevreye olan zararın artmasına neden 
olacaktır. Bu nedenle, işletmeler, atık, geri dönüşüm gibi çevre yönetimi konularını dikkate 
almalıdırlar. Ayrıca, işletmeler, çevre yönetimi uygulamalarını bir bütün olarak 
değerlendirerek, sorumluluk duygusuyla gerçekleştirmelidir.  

Konaklama işletmeleri, çevre yönetimi uygulamaları için, mutlaka bir düzen içerisinde 
hareket etmeli ve bu uygulamalar bir süreç olarak düşünülmelidir. Konaklama işletmelerine, 
çevre ile ilgili uygulamalar için gerekli plan ve programlar yapmaları olumlu katkı 
sağlayacaktır. Bununla birlikte, işletmelerin, bütün personelle etkileşim ve iletişim içerisinde 
uygulamaya geçilmelidir. Böylece, bu süreç hızlı ve etkili çıktılar sunarak, konaklama 
işletmelerine hem bugün hem de gelecekte fayda sağlayacaktır. 

KAYNAKÇA 

Aykan, E., Sevim, B. (2013). Konaklama Đşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları 
ve Algılanan Kurumsal Đtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir 
Araştırma. Đşletme Araştırmaları Dergisi. 5(3). 93-113. 

Akatay, A., Aslan, Ş. (2008). Yeşil Yönetim ve Đşletmeleri Iso 14001 Sertifikası 
Almaya Yönelten Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10 
(1). 313-339. 

Banerjee, S. B. (2002). Corporate Environmentalism The Construct and its 
Measurement. Journal of Business Research. 55 (3). 177–191. 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

125 

Berry, M.A., Rondinelli, D.A.. (1998). Proactive Corporate Environmental 
Management: A New Industrial Revolution.Academy of Management Executive. 12(2), 38-50. 

Bohdanowicz, P. (2005). European Hoteliers’ Environmental Attitudes: Greening the 
Business. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46 (2). 188-204. 

Borri, F., Boccaletti, G. (1995). From Total Quality Management to Total Quality 
Environmental Management. the TQM Magazine, 7 (5). 38-42. 

Bresciani, S. (2013). Managing Environmental Management and Corporate Strategy: 
Framework and Instruments. International Journal of Advances in Management Science 
(IJ�AMS). 2 (2). 50-59. 

Carmona-Moreno, E., Céspedes-Lorente, J. &Burgos-Jiménez J. (2004). Environmental 
Strategies in Spanish Hotels: Contextual Factors and Performance. The Service Industries 
Journal. 24 (3). 101-130. 

Chan, E.S.W., Wong, S.C.K. (2006). Motivations for ISO 14001 in the Hotel Industry. 
Tourism Management. 27 (3). 481–492. 

Chan, W.W., Lam, J.C. (2003). Energy-saving Supporting Tourism Sustainability: A 
Case Study of Hotel Swimming Pool Heat Pump. Journal of  Sustainable Tourism.11 (1). 74-
83. 

Deng, S., Burnett, J. (2002). Water Use in Hotels in Hong Kong.International Journal of 
Hospitality Management.21 (1). 57–66. 

Gonzalez-Benito, J., Gonzalez-Benito, O. (2005). Environmental Proactivity and 
Business Performance: An Empirical Analysis. The International Journal of Management 
Science - Omega 33. 33 (1). 1–15. 

Gupta, M.C. (1995). Environmental Management and its Impact on the Operations 
Function. International Journal of Operations & Production Management.15 (8). 34-51. 

Horbach, J. (2008). Determinants of Environmental Innovation—New Evidence From 
German Panel Data Sources. Research Policy. 37 (1). 163–173. 

Đstanbul Sanayi Odası (2008). Çevre Yönetim Sistemi Rehberi.Đstanbul: Đstanbul Sanayi 
Odası Yayınları. 

Kızılırmak, Đ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki Turizm Đşletmelerinde Çevre Korumaya 
Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi.Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2. 1-12. 

Kirk, D. (1998). Attitudes to Environmental Management Held by a Group of Hotel 
Managers in Edinburgh. International Journal of Hospitality Management. 17 (1). 33-47. 

Molina-Azorín, J.F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J. & Tarí, J.J. (2009). 
Environmental Practices and Firm Performance: An Empirical Analysis in the Spanish Hotel 
Industry. Journal of Cleaner Production. 17 (5). 516–524. 

Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. Đstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi. Sayı: 23-24, 211-224. 

Quazi, H.A., Khoo, Y., Tan, C. &Wong, P. (2001). Motivation for 14000 Certification: 
Development of a Predictive Model. The International Journal of Management Science - 
Omega 29. 29(6). 525-542. 



           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

126 

Russo, M.V., Fouts, P.A. (1997). A Resource-based Perspective on Corporate 
Environmental Performance and Profitability.Academy of Management Journal. 40 (3). 534-
559. 

Rennings, K. (2000), Redefining Innovation-Eco-innovation Research and The 
Contribution From Ecological Economics. Ecological Economics. 32 (2). 319–332. 

Strachan, P. (1997). Should Environmental Management Standarts be a Mechanistic 
Control System or a Framework for Learning?.The Learning Organization. 4 (1). 10–17. 

Steger, U. (2000). Environmental Management Systems: Empirical Evidence and 
Further Perspectives. European Management Journal. 18 (1). 23-37. 

Thornton, R. V. (1999). IS0 14001: What‘s Al the Fuss About? Environmental Quality 
Management. 8(4). 105-109. 

Vatan, A., Zengin, B. (2014). Çevresel Inovasyon ve Konaklama Đşletmelerindeki 
Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: Đstanbul Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 
2 (8). 511-530. 

Yazgan, H.Đ., Yıldız, M.S. &Yücel, S. (2014), Temiz Üretimin Firma Performansına 
Etkisi: Sanayi Đşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7 (3). 
722-733. 

Yüksel, H. (2003). Çevreye Duyarlı Üretim Faaliyetlerinin Ampirik Bir Çalışma Đle 
Değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi.14 (2). 21-32. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

127 

BAŞA ÇIKMA DE ĞERĐ AÇISINDAN SABIR ÜZER ĐNE NĐTEL B ĐR ÇALI ŞMA 

Yrd. Doç. Dr. Beyazıt Yaşar SEYHAN ∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışma nitel yöntem ile başa çıkma değeri açısından katılımcıların yaşadıkları ağır hayat olayları karşısında 
gösterilen sabırlarını anlamayı amaçlamaktadır. Araştırma yedi gönüllü katılımcı ile yapılmıştır. Araştırmada 
yarı yapılandırılmış mülakat soru formu katılımcılara sorulmuştur. Kapalı kalan bazı yerlerin açığa kavuşması 
için mülakat formu dışında bazı sorular da sorulmuştur. Katılımcılar yaşadıkları zor ve ağır hayat olaylarını 
anlatarak bu sorulara içtenlikle cevap vermeleri sağlanmıştır. Katılımcılardan eşcinsellikle mücadele edenlerin 
hem dini hem ailevi-sosyal ortamlarından almaları gereken desteği almadıkları görülmüştür. Bu yüzden pasif 
sabırla yaşadıkları olaya olumsuz anlamda tahammül ettikleri anlaşılmıştır. Diğer katılımcılardan N.Ç., A.A. ve 
S.S. ise hem dini hem de ailevi-sosyal ortamların desteğini alarak yaşadıkları olaylarla aktif sabır göstererek 
yaşadıkları ağır ve zor olayın yerine başka şeylerle koyarak başa çıktıkları anlaşılmaktadır. Katılımcılar içinde 
yaş olarak en küçük olan ve babasını kaybetme acısını yeni yaşayan C.Ç.'ye gelince pasif sabır içinde olup 
geleceğe dair bir gayesi ve ümidi olmadığı için ona yaşadığı acıyı başka bir şeyle telafi edip aktif sabır içinde 
başa çıkması sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Başa Çıkma, Sabır, Aktif Sabır, Pasif Sabır, Nitel. 

A QUALITATIVE STUDY ON PATIENCE IN TERMS OF COPING VALUE 

Absract 

This study aims to understand the patience of the participants who experinced a severe life events in terms of the 
coping value. Research was conducted with seven volunters participants. In the study, semi-Structured interview 
questionaire were asked to participants. Outside the interview form, some questions also asked for some issues 
remaining closed. The participants are provided to answer sincerely to the questions by explaning that they live 
in difficult and severe life events provided. The Participants who is coping with homosexulaty was found that 
they haven't got the support from their religion and family, social enviroment. So it is understood patiently 
passive that they have in a negative sense in what they had to endure. It is understood that other participants 
N.Ç., A. A. and S.S., having the support of both religious and family-social environment, is coping with heavy 
and difficult events with putting something else in active patience. Because she hasn't a goal for the future and 
hope C.C., the youngest participant and experiencing new pain of losing his father, is provided to cope with her 
pain in active patience by compansating his pain in something else. 

Key Words: Coping, Patience, Active Patience, Passive Patience, Qualitative. 

GĐRĐŞ 

Đnsanın dünya hayatında karşılaştığı bazı zor anları olabilir. Bu anlarda zorlukların üstesinden 
gelmek için her insan aynı şekilde karşılık veremeyebilir. Bu yüzden acı, yoksulluk, haksızlık 
gibi üzücü ve zor durumlar karşısında ses çıkarmadan bekleme veya bir şeyin akıbeti 
hakkında telaş göstermeden bekleme anlamına gelen (TDK, 1988) "sabır", her türlü zorluk, 
tehdit ve kayıp karşısında gönüllü bir şekilde dayanma, direnme, göğüs germe ve sonucu 
bekleme eğilimi olmakla birlikte duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutları olan psikolojik bir 
süreçtir (Doğan, 2015). Söz konusu bu psikolojik süreçte sadece bir anı veya bir dönemi 
kapsayan kısa süreli (Schnitker, 2001) yönler olabilir ama sabrın tam anlamı ile olgunlaşması 
ve psikolojik direncin tamamlanması ise "uzun süreli" bir durumu göstermektedir (Lyons, 
1991: 94; akt. Doğan, 2015: 82). Uzun süreli sabrı, Frankl'ın ifadesi ile hayata anlam katma 
mücadelesi olarak görürsek (2014), en ağır acı durumlarla karşılaşan birey, yaşadığı trajedinin 
                                                           
∗ Sivas Cumhuriyet Ünv. Đlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bil. Din Psikolojisi ABD. beyazit-seyhan@hotmail.com  
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üstesinden gelerek hayatı kendi içinde bulunduğu şartların gereğine göre yeniden 
düzenlemektir (Bahadır, 2000: 190-191). Đslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu 
durum "güzel sabır" olarak da ifade edilir (Yusuf, 12: 18; 12: 83). Hz. Yakup'un oğullarının 
getirdiği haberi kabul etmeyip Allah'a veya kadere şikayet etmeyerek kabullenmesi ve 
akabinde oğullarını Mısır'a tekrar göndermesi Kur'an tarafından "sabr-ı cemil" diyerek 
anlatılır. Birçok tefsirde de "sabr-ı cemil" şikayet etmeyerek ihtiyar olunan sabır diye geçer 
(Çantay, 1996: 508; bkz. Bursevi, 2011; Zuhayli, 2005). 

Modern çağda insanların sabra daha çok ihtiyacı olduğu görülmektedir. Zira son çeyrek asırda 
bazı sosyolog ve psikologlarca modern toplumun risk toplumu olduğu iddia edilmektedir. 
Batılı kâşifler tarafından kullanılan "risk" kavramı başlangıçta mekâna yönelik iken daha 
sonra bankacılık ve ekonomi alanı üzerinden zamana taşınmıştır (Giddens, 1999: 36). Đlk defa 
da Beck tarafından özellikle soğuk savaş döneminden sonra -post-modern veya bilgi toplumu 
gibi adlandırmaların yanında- günümüz toplumu için "risk toplumu" kavramı kullanılmıştır 
(Beck, 1992). Birçok kolaylıklar ve yenilikler sunma iddiasında olan modernleşmenin 
sonucunda oluşan "Risk toplumu" geleneksel destek ağlarından kopan insanların yaşamlarını, 
sağlıklarını veya düzenlerini tehdit edecek tehlikelerle yüzleştiği bir yaşantıyı ifade eder. Yani 
Risk toplumu "güvensizleştirilmi ş" bir toplumdur. Artık insanlar hiç ummadıkları kadar 
korkularla, adaletsizlikle, terörle, kazalarla, gevşeyen yüz yüze iletişimlerle başa çıkmak 
zorundadır. Böyle bir toplumda insanın başına gelebilecek her hangi bir olayın bireyi olumsuz 
etkileyeceği aşikârdır. Bu yüzden Guntrip'e göre modern bireylerde olağan gibi görünen 
birçok davranışın aslında "şizoid" belirtiler olduğu iddia edilebilir. Kopukluk, temassızlık, 
kendine yabancılaşma, her şeyin bulanık olması, her şeyin boş ve anlamsız görünmesi gibi 
şikâyetlerin hepsi çeşitli yönlerden bu ruhsal sıkıntıya işaret etmektedir (Sungur, 2013: 94). 
Söz konusu bu sıkıntılara depresyonik vakalar olarak bakılabilir ancak Guntrip depresyonun 
daha çok dışsal bir yapısının olduğunu vurgulayarak modern bireylerin sıkıntılarının içsel 
yönünün de olmasından dolayı "şizoid" kavramının bu duruma daha uygun olduğunu 
düşünmektedir (Guntrip, 2003). Risk toplumundaki bireyler artık eskisinden daha fazla 
danışmanlık ihtiyacı içinde olup sanki psikologlardan veya danışmanlardan yardım almadan 
hayatlarındaki rollerini ve görevlerini sürdüremeyecekleri düşüncesindeler. Modern zamanın 
getirdiği koşullar sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar her geçen gün 
sağlığı bozulan bireylerin sayısını artırmaktadır (Karakurt, 2003).  

Yukarıda anlatıldığı üzere "modern -veya post modern- risk toplumunda birey karşılaştığı zor 
olaylarla nasıl mücadele etmektedir"? sorusu birçok psikologu bu konuya yöneltmiştir. Batı 
literatüründe din psikolojisi sahasında "dini baş etme" veya "dini başa çıkma" kavramı 
bireylerin zor anlarında dinin veya maneviyatın nasıl kullanıldığını araştırmak için 
geliştirilmi ştir (Pargament, 1999, 2000, 2001). Bu konuda 1966'da R. Lazarus'un 
"Psychological Stress and the Coping Proces" adlı eseri başa çıkma çalışmalarının öncüsü 
sayılır. 1970'li yıllardan bu yana da yurt dışında 250'nin üzerinde dini başa çıkma ile ilgili 
yapılmış çalışma vardır (Rosmarin ve diğ. 2009: 671; akt. Ayten, 2012: 20). Başa çıkma 
Lazarus ve Foklman'ın (1984: 90) tabiri ile bireyin zor zamanlarında anlam arayışıdır. "Başa 
çıkma" kavramı dini alana uyarlandığında bazı çalışmalarda dinin birey üzerinde sadece 
olumlu yönlerine değil aynı zaman da olumsuz yönlerine değinen başa çıkma biçimlerinin 
olduğu anlaşılmaktadır (Cirhinlioğlu, 2010: 124-125). Buna kısa bir örnek verilebilir: Birey 
hayatta karşılaştığı ağır bir olay için Allah'ın rahmetinin gereği kendisini uyardığını 
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düşünebilirken başka bir birey ise benzer olay için Allah'ın kendisine adaletsiz davrandığını 
düşünebilir.  

Psikolojideki başa çıkma kavramının çok geniş bir yapıya sahip olduğunu dini başa çıkma 
boyutlarından anlayabiliriz. Bilimsel literatürde birçok başa çıkma çeşitleri ile birlikte olumlu, 
olumsuz veya karışık doğurguları kapsayan dini başa çıkma da bulunmaktadır (Cirhinlioğlu, 
2010). Dini başa çıkma kavramının Đslam dinindeki sabır kavramı ile yakın ilişkisinin olduğu 
söylenebilir. Ancak olumsuz dini başa1 çıkmanın bazı örnekleri sabra değil sabırsızlığa işaret 
etmektedir. Sabrın zıt anlamı ise Kuran'da cezu'/helu'  kelimesi ile ifade edilir (Đzutsu, 1997: 
147; bkz. Đbrahim, 14/21; Mearic, 7/20-21). Olumsuz dini başa çıkma boyutu dışındaki diğer 
dini başa çıkma boyutları sabırla yakından ilişkili olduğu düşünülebilir. Söz konusu dini başa 
çıkma süreçlerini sabır yeteneği ile birleştiren bireylerin umut, iyimserlik, şükür gibi 
kavramların yardımı sonucu psikolojik olarak daha iyi olacaklardır (Schnitker, 2010).  

Sebat, azim, metanet, tahammül gibi kavramları bünyesinde toplayan (Doğan, 2014) sabrın 
psikolojik anlamda bazı çeşitli vardır. Đlk olarak sabır, zaman bakımından ikiye ayrılır. 
Bunlardan birincisi, günlük hayatın yoğunluğu sonucu ortaya çıkıp etkisi uzun süre olmayan 
bireyi sadece kısa anda etkileyen sabır kısa süreli sabırdır. Birinden bir şeyin hemen 
yapılmasını istemek veya bir şey için beklemek kısa süreli sabırdır (Schnitker, 2010). Đkincisi 
uzun süreli sabırdır ki, bireyin sıkıntılarla mücadelesi günlük değil bir ömür sürebilir. Kronik 
hastalıklar, sakatlıklar, maddi ve manevi kayıplar, bir yakının ölümü vb. gibi olaylara 
gösterilecek sabır aslında uzun süreli bir sabrı gerektirir (Hood, ve diğ., 2009).  

Sabır fonksiyonel çeşitleri açısından da aktif ve pasif sabır olarak iki ayrılabilir. Pasif sabır 
tahammülü çağrıştırırken bu tür sabır davranışında bilişsel süreç durağandır. Tahammül 
aslında zorluklar karşısında gönüllü veya gönülsüz dayanma, zorluklara zoraki bir katlanma, 
psikolojik boyutu ile sıkıntıyı içeri atmak demektir. Bu açıdan tahammül etmek pasif sabırken 
zorlukları kabullendikten sonra onlara direnme, sorunları çözmeye girişme ise aktif sabırdır 
(Özdoğan, 2005, 2006). Aktif ve pasif sabra örnek olarak şunlar verilebilir: Đnsanlar 
karşılaştıkları zorluklar karşısında yapacakları bir şeyin kalmadığını düşünüp olayı kabullenip 
bekleme konumundalar ise pasif sabır içinde yer alırlar. Ancak karşılaştıkları zorluğun 
üstesinden gelmek adına girişimde bulunur veya hayatındaki sıkıntıyı bir başka açıdan telafiye 
girişirse birey aktif sabır içindedir denilebilir.  

Sabır kişilik yapısı ile de yakından ilişkilidir. Sabırlı bir insan deyince akla ilk gelen o bireyin 
olgun bir ahlaka sahip olduğu gelir. Psikolojide hangi tür kişilik özelliklerine sahip olanların 
daha sabırlı olup olmadığına dair yapılmış çalışmalar vardır (bkz. Baltaş ve Baltaş, 2001; 
Küçükcan ve Köse, 2006; Durna, 2004). Mesela, A tipi kişilik 2 özelliklerine daha yatkın olan 

                                                           
1 Yabancı literatürde dini başa çıkma hem olumlu hem de olumsuz olduğu görülür. Olumlu/olumsuz dini başa 
çıkma kavramı din psikolojisine yabancı literatürden geçmiştir. Ancak olumsuz dini başa çıkma teolojik anlamda 
aslında "başa çıkamamaktır". Ancak Batı literatüründe "başa çıkamamak" diye bir kavram yoktur. Bu yüzden 
Türk-Đslam/Anadolu kültürü açısından olumlu dini başa çıkma teolojik anlamda "sabır"; olumsuz dini başa 
çıkma ise "sabırsızlık" kavramı ile ifade edilebilir.  
2 A ve B tipi kişilik özellikleri ilk defa Friedman ve Rosenman tarafından gözlem sonucu ortaya atılmıştır 
(Moorhead ve Griffin, 1992; akt. Durna, 2004). A tipi kişilik özelliklerine sahip bireyler genellikle aceleci, kısa 
zamanda birden fazla işi yapmak isteyen, konuşurken acele eden, dostluk ve zevk verici işlerden uzak duran 
hayatı stres içinde geçiren, çok yavaş insanlara karşı aceleci olan, bir şeyin istenmesinde aceleci davranan 
kişilerdir (Durna, 2004). 
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bireylerin sabır, sebat düzeylerinin daha az olması beklenir. B tipi kişilik 3 özelliklerine sahip 
bireylerin ise en beklenmedik olaylar karşısında ihtiyatlı davranıp sebat etmeleri beklenir 
(Baltaş ve Baltaş, 2001: 153; Tarhan, 1998: 45;  Durna, 2004). Ancak bütün bireyleri kesin 
hatlar içinde A tipi veya B tipi kişilik diye ayırmak doğru değildir. Bazı bireyler bazı 
özelliklerinden dolayı A tipi kişilik özelliklerine daha yatkın olsa da bir olay karşısında B tipi 
kişilik özellikleri sergileyebilirler. Bireyin potansiyel anlamda taşıdığı kişilik yapısı aslında 
onun potansiyel sabrına işaret eder. Bu yüzden sabır kavramı çerçevesince A tipi kişilik 
özellikleri eğitim ile değiştirilebilir (Tarhan, 2007: 40).  

Başa çıkma kavramı Batı kökenli, -ister dini ister seküler olsun- geniş kullanım alanlı ve 
modern bir kavram olduğu bilinen bir gerçektir. Pargament ve Brant (1998: 118) dinin başa 
çıkmada yaralı mı zararlı mı yoksa nötr olup olmadığını sorar ve cevap olarak hepsine evet 
der. Dindar bireyler ve dini cemaatler zihinsel ve duygusal problemlere karşı koruma 
sağlamaya çalıştıkları iddia edilse de dini inanç ve uygulamaların ruhsal sağlığı geliştirmeye 
ve sinirsel hastalıklara karşı koruma sağlayıp sağlamadıkları kesin değildir (Koenig, 2005: 
43). Bu yüzden dini başa çıkma konusunda çok boyutlu olarak yararlı, zararlı ve karmaşık 
yapılı dini başa çıkma türleri geliştirilmi ştir (Pargament ve Brant 1998: 119-122). Sabır 
kavramı ise başa çıkma kavramı kadar geniş bir kullanım alanı olmasa da Beck'in (1992) 
modern dönem için bahsettiği risk toplumundan daha eski ve insanlar tarafından daha bilinen 
bir kavramdır. Ayrıca sabır daha çok dini ve ahlaki kökenli bir kavramı çağrıştırmaktadır. 
Đnsanlar arasında sıkıntılı bir olay için sabır tavsiye edilmesi bilindik bir olay iken başa çıkma 
yöntemlerini dile getirme ise daha ziyade ihtisas gerektiren bir durumdur. Bu açıdan 
bakıldığında sabır dini başa çıkma kavramının alt bir kavramı gibi durmaktadır.  

Başa çıkma açısından sabır konusunu ele alan bu çalışmada din psikoloji açısından sabrın 
nasıl olduğunu katılımcıların sıkıntılı olaylarla başa çıkmada hayata ve olaya yükledikleri 
anlamlardan yola çıkarak teorik bölümde açıklanan sabır çeşitlerinin insan üzerindeki rolü 
anlamaya çalışılacaktır.  

Yöntem  

Başa çıkma değeri açısından sabır üzerine yapılan bu çalışmanın yöntemi nitel yöntemdir.  
Nitel yöntem bilimsel yöntemler içinde anlamacı/yorumlayıcı yöntem olarak bilinir (Suğur, 
2012: 32 vd.). Başa çıkma değeri açısından sabır kavramını daha iyi ve teferruatlı anlamak 
için daha derin bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Çalışmada araştırmaya katılanların algılarından 
hareketle ağır hayati olaylara karşı gösterilen sabrın anlamını yakalama ve aynı olayların 
çoklu yorumlarını görme imkânı veren nitel araştırma yöntemi (Yin, 2011) tercih edilmiştir. 
Đnsanların karşılaştıkları ağır hayati olaylar karşısında ne yaşadıklarını ve nasıl bir duygu, 
düşünce içinde olduklarını anlamanın en iyi yöntemi nitel yöntemdir. Ayrıca araştırmada nitel 
yöntemler içinde en sık kullanılan teknik olan mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat 
tekniğinin çeşitleri vardır. Bunlardan biri ve bu araştırmada da kullanılan teknik ise yarı 
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Çünkü karmaşık duygusal sorunların ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olması, istenilen bilginin eksiksiz olarak derinlemesine elde 
edilebilmesi, alınan cevaplara anında dönüt vermeye imkân sağlaması, anında değişebilen 
koşullara uyabilme esnekliğine sahip olması, soruların sayısı ve sırasını değiştirme serbestliği 
tanıması gibi özelliklerinden dolayı yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır 
                                                           
3 B tipi kişilik özellikleri ise A tipinin tam tersidir. Daha sabırlı, insanlara karşı hoş görülü, aceleci olmayan, 
stres içinde yaşamayan, kolay kolay sinirlenmeyen, kurallardan arınmış ve esnek kişilerdir (Durna, 2004).  
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(Ekiz, 2003; Çepni, 2005; Karasar, 2007). Ayrıca yaşam tecrübelerinin tanımını, tarifini 
sorguladığımız zaman örneğin acı kayıplarda olduğu gibi insanlar hikayeye dönerler 
(Hurwitz, B., Greenhalgh, T., ve Skultans, V. 2004; akt. Eryücel, 2013: 255; 2013). Sabır 
kavramını anlamak için katılımcıların yaşam olaylarının anlatımları veya çözümleri "kişisel 
deneyim hikâyelerin”dedir (Labov, 1972). Bu nedenle kişisel tecrübeler her zaman hikâye 
analizinin en yakın odak noktasıdır (Creswell, 1994; akt. Kuş, 2009). Çalışmada nitel 
araştırma modellerinden anlatı analizi (narrative analysis) modeli ve veri toplama tekniği 
olarak yarı yapılandırılmış mülakat tercih edilmiş ve yapılan mülakatların içerik analizleri 
araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

Araştırmanın Problemleri 

Araştırmanın problemi genel olarak, başından önemli bir olay geçmiş bireylerin sabırları 
nasıldır? Bireylerin sabır olgusunu anlamak için teorik kısımda ele alındığı üzere sabır 
çeşitleri açısından olaya yaklaşmak gerekecektir. Buna göre oluşturulan alt problemler ise 
şunlardır: Bireyler olay anında yaşadıklarına karşı nasıl direnç göstermiştir ve şuanda da bu 
olaya karşı kendisini telafi edecek yöntemler bulmuş mudur? Birey sabrı sadece bir olay 
karşısında mı gösteriyor yani sıkıntıyı yaşayan birey sıkıntıyı telafi yerine olduğu gibi mi 
kabul ediyor? Yoksa insanlar sıkıntının yerine uzun vadede yeni şeyler koyarak mı sabır 
gösteriyor ya da sıkıntılı olayla başa çıkarak davranışsal sabır gösterilebiliyor mu? 
Hayatımızda birçok zorlukla karşılaşabiliriz. Bu zorluklarla mücadele her insan için her 
zaman aynı değildir. Bazı insanların zorluklarla başa çıkması farklıdır. Bu zorluklarla 
mücadelede birey pasif direniş içinde mi yoksa aktif direniş ile sabır etmektedir? Ayrıca 
bireylerin gelecekte karşılaşmaları muhtemel daha ağır hayat olayları ile şuan karşılaşsalar 
kendi potansiyel sabır veya dirençleri muhtemel olayları nasıl karşılayabileceklerdir? 
Kendilerinde potansiyel olarak sabır gücünün varlığını hissetmekteler mi? 

Çalışma Grubu ve Özellikleri 

Çalışma araştırmayı temsil ettiği düşünülen 17-46 yaş arası 7 gönüllü katılımcıdan 
oluşmaktadır. Katılımcıların hepsi araştırmacının titizlikle inceleyerek bulduğu ve olağan üstü 
hayat hikâyesine sahip kişilerdir. Çünkü çalışmada katılımcılarda aranan en temel kıstaslar 
kriz denilecek bir yaşam olayı ile karşılaşmış olmak veya yaşamlarında ağır ve derin hayal 
kırıklığı, hayatın anlamın kalıp kalmadığı ve bunu gönüllü olarak paylaşabilecek kişiler 
olmasıdır. Bu makalede bu altı katılımcıya sabırla ve yaşadıkları olayla ilgili çoğu açık uçlu 
olan sorular yöneltileceği bildirilerek içten gelerek cevaplamışlardır. Ancak araştırmada 
çeşitlili ği sağlamak amacı ile katılımcıların yaşadıkları ağır veya derin hayat olaylarında 
çeşitlili ğe dikkat edilmiştir.  

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi  

Araştırmanın ilk amacı bireylerin sabırlarını anlamaya yönelik soru formu oluşturmaktı. Bu 
kapsamda öncelikle kısa ve uzun süreli veya aktif ve pasif sabrı anımsatan açık uçlu sorular 
ile katılımcıların kişilik yapısını belirleyen sorular oluşturulmuştur. Bu soruların yanında 
mülakat sırasında kendiliğinden ortaya çıkan sorular da yöneltilmiştir. Mülakatın başında 
katılımcılardan kendilerinin normal hayat hikâyelerini anlatmaları ve hayatlarında 
karşılaştıkları ağır ve derin hayal kırıklığı olan hadisesinden bahsetmeleri istenmiştir. Daha 
sonra katılımcılara daha önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat soru formundaki 
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sorular sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile hazırlanan mülakat formundaki 
sorular üç bölüme ayrılabilir: Birinci bölümdeki sorular, katılımcıların ilk kez karşılaştıkları 
ağır ve zor hayat olayına karşı gösterdikleri tepkinin ve o andaki olayların içeriğinin ne 
olduğunu anlamaya yönelik sorulardır. Buna dair soru örnekleri şunlardır: "Musibet anında 
gösterdiğiniz tepki nasıldı? Đlk anda neler hissettiniz? Bela anında Allah'a bakışınız değişti 
mi? Musibet anında etrafa veya kendinize zarar verdiğiniz oldu mu? Bela gelmeden önce 
elinizden geleni yaptığınızı düşünür müsünüz? Yapmanız gereken neydi? Yoksa hata tamamen 
başkalarında mıydı sizce?" Đkinci bölümdeki sorular ise, katılımcıların yaşadıkları ağır 
olaydan önce ve sonra artık geleceğe nasıl baktıkları veya ağır vakanın üstesinden gelip 
gelemediklerine yani hayata bakış açıları ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu bölüme dair soru 
örnekleri şunlardır: "Geleceğe bakışınız artık nasıl? Neden? Uzun vadeli hedefleriniz var mı? 
Yoksa uzun vadeli hedef yapmak sizce artık anlamsız mı? Musibetten önce hayata bakış 
açınızla şimdi hayata bakış açınız nasıldır? Farklılık var mı? Varsa nelerdir?" Üçüncü olarak 
katılımcıların genel olarak kişilik özelliklerinden bahsetmeleri istenmiştir. Mesela, 
"Kişili ğinizi nasıl tanımlarsınız? Birinden bir şey yapılmasını istediğinizde hemen olmasını 
ister misiniz?" Ayrıca katılımcıların kişiliklerinin tez canlı mı sıkılgan mı? Yoksa 
tahammülsüz mü hoşgörülü mü? Yoksa çabuk küsen veya çabuk darılan biri mi? olup 
olmadıkları da sorulmuştur.  

Uygulama  

Araştırmaya uygun olan katılımcıların bazılarına örneklem bulmada kullanılan kartopu 
yöntemi kullanılarak kişisel bağlantılar ile araştırmaya kazandırılırken bazı katılımcılara ise 
araştırmacının çabası sonucu ulaşılmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmenin başında her bir bireye 
görüşmenin kaydedilmesi konusunda bilgi ve izin alındı. Sadece iki katılımcı ses kaydını 
kabul etmedi. Söz konusu katılımcılar için mülakat tutanağı teferruatlı bir şekilde tutuldu. 
Gizlili ği korumak için her bir katılımcıya yeni isim veya rumuz verildi. Görüşmeler 
katılımcılar ile birlikte belirlenen zaman ve mekânlarda (katılımcının iş yeri, evi veya dışarıda 
ortak bir mekânda) gerçekleştirilmi ştir. Görüşmeler ortalama bir saat sürmüştür. Ancak en az 
kırk beş dakika ve en fazla iki buçuk saat süren görüşmeler de olmuştur. Görüşme esnasında 
zaman zaman ilgili soruyu genişletme amacı ile açık uçlu "yan sorular" da kullanıldı. Ses 
kayıt cihazına kaydedilen görüşmelerin transkripsiyonu yapılarak ilgili yerler yazıya geçirildi. 
Öncelikle soruların hangi amaca yönelik olduğunu belirlemek için kategoriler oluşturuldu. 
Buna göre soru kategorilerinin ilki hedefi yaşanan olay anındaki ilk tepkiyi anlamaya 
yöneliktir. Đkinci kategorideki sorular ise olaydan sonraki dönemde olayın birey üzerinde 
bıraktığı etkinin değişip değişmediği ve bireyin olayın üstesinden gelip gelmediğini anlamaya 
yöneliktir.  Üçüncü kategorideki sorular ise bireyin genel olarak sabır açısından nasıl bir 
kişili ğe sahip olduğunu anlamaya çalışan sorulardır. Đlk analizler tekrar tekrar okunarak 
yorumlandı ve notlar alınarak tespit edildi. Bütün katılımcıların her bir kategorideki her 
soruya verdikleri cevaplar araştırmacı tarafından ana hatları ile belirlenmiştir. Böylece içerik 
analizi ile sabır kavramı anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Bulgular 

Katılımcılara yöneltilen sorular sorulmadan önce katılımcıların sosyo-demografik 
değişkenleri ve yaşadıkları ağır olayların mahiyetinin ne olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda 
katılımcıların sosyo-demografik değişken özellikleri ile yaşadıkları olayların mahiyeti 
hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir: 
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1. Katılımcı (Güldüren Dost- G.D.): 23 yaşında, Kayserili, babası işçi emeklisi, fakir ve üç 
çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğudur. X Đlahiyat fakültesinde 3. sınıf öğrencisidir. Yaşadığı 
ve hala yaşamakta olduğu sıkıntı kendini erkek hissiyatında hissedememesidir yani eş cinsel 
erkektir. Eş cinsel olduğunu askeri lisenin erkek yurdunda kalırken buluğ çağına erdikten 
sonra fark etmeye başlamıştır. Kendisinin anlatımına göre çocukluğunda bile çok kibar ve 
nazik bir özelliğe sahip olan G.D. askeri liseye gitmeyi istemediği halde ailesinin zorlaması 
ile gitmiştir. Yurt ortamında diğer erkekler gibi olmadığını fark eden bazı öğrenciler 
tarafından kendine sarkıntılık edilmeye çalışmış ve hatta bir tanesi G.D.'yi dudağından öpmek 
istemiştir. Lise ikinci sınıfta iki kez intihara kalkışmış ve birinci intihardan arkadaşı 
diğerinden ise yurt görevlileri kurtarmıştır. Hala hissiyatının erkek olamamasından muzdarip 
olan ve şimdiye kadar hiç bir erkekle eş cinsel ilişki yaşamadığını belirten G.D. eş cinsel 
olmaktan dolayı psikolojik sıkıntılar çektiğini söylemektedir. 

2. Katılımcı (Bıyıklı Erkek- B.E.): 22 yaşında Adıyamanlı, babası imam, fakir ve dört çocuklu 
ailenin ikinci çocuğudur. Y Đlahiyat fakültesinde 3. sınıf öğrencisidir. Yaşadığı ve yaşamakta 
olduğu sıkıntı eş cinsel erkek olması ve çocukluğunda uğradığı tecavüz yüzünden AĐDS 
hastalığına yakalanmasıdır. Beş yaşındayken iki amcası ve bir halaoğlu tarafından bir yıldan 
fazla çeşitli aralıklarla tecavüze uğrayan B. E. bir yıl önce AĐDS hastalığının taşıyıcısı 
olduğunu anlamıştır. Doktorun ifadesine göre bu hastalık yaklaşık 15 sene öncesinden bu 
yana vücudunda olan bir hastalıkmış. Babası ve babaannesinden çocukluğundan bu yana 
zulüm gördüğünü söyleyen B.E. buluğ çağına girince kaldığı Đ.H.L yurdunda eş cinsel 
olduğunu fark eder. Yurtta ilaç alıp intihar etme girişimleri olan B.E.'nin en büyük arzusu 
bıyıklı bir erkek olmaktır. 

3. Katılımcı (Narin Çiçek- N.Ç.): 31 yaşında, Osmaniyeli, babası emekli memur, orta düzey 
ve üç kardeşli ailenin ikinci kızıdır. Đlkokul birinci sınıfı bitirdikten sonra gözünden ameliyat 
olmuştur. Kobay olarak kullanıldığını belirten N.Ç. sekiz yaşından itibaren gözlerini 
kaybetmiştir. Göz ameliyatına doktorun kendisi yerine asistanları girmiş ve ameliyatı onlar 
yapmıştır. Bu durumu savunan doktor asistanların başka türlü yetişemeyeceğini belirtmiştir. 
Bebeklikte göz tansiyonu oluşmuş ama gözünde ciddi bir kayıp söz konusu değilken ameliyat 
sonrası gözü tamamen kapanmıştır. Eğitim öğretimine annesinin desteği ile devam eden N. Ç. 
üç yıl önce çalışıp KPSS'de yüksek bir not alarak devlet memuru olmuş ve şuan ikinci 
fakülteyi okumaktadır. Eğitim öğretimine en büyük desteği veren annesi ise üç ay önce 
kansere yakalanmış ve annesi şuan yatalaktır.  

4. Katılımcı (Đşçi Adam- Đ.A.): 37 yaşında, Sivaslı, babası çiftçi, kendisi inşaat işçisi, fakir ve 
üç çocuklu bir aile babasıdır. Geçimini inşaatlarda çalışarak elde eden Đ. A. son inşaat işinde 
Kasım 2013'te ikinci katta aşağıya düşerek kuyruk sokumu incinir ve iki ayağı tutmaz sakat 
kalır. Sakat kalmasındaki en büyük etken hastaneye taşırlarken iş arkadaşlarının yanlış 
müdahalesidir. Çünkü ambulansı beklemeden kendi imkânları ile bir arabanın bagajında 
hastaneye taşınmıştır. Şuan yatağa bağlı sadece belinden yukarısında sinir sistemi 
çalışmaktadır. Geçimlerini bakım parası ile sürdürmektedir. Üç çocuğu olan Đ. A.'nın herhangi 
bir sigortadan emekliliği bulunmamaktadır.  

5. Katılımcı (Süper Sevimli- S.S.): 33 yaşında, Yozgatlı, babası emekli, üç kardeşin en 
büyüğü, orta düzey gelire sahip olan akraba evliliği yapmış bir ailenin işsiz erkek çocuğudur. 
19 yaşına kadar yürüyen S.S. bir gün top oynarken ayaklarında bir problem olduğunu fark 
ediyor ve o anda yürüme sıkıntısı çekiyor. Doktora gittikten sonra kalçada tümör çıkmış ve 
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bacaklara giden bütün sinir sistemini rahatsız etmeye başlamış. Doktorun yanlış teşhisi ile 
ameliyata alınmış hâlbuki ozon tedavisi ile tümör temizlenebilirmiş. Ameliyat sonucu tümör 
alınmış ancak geç kalındığından dolayı bacaklarda sinirler yok olmuş. S.S. çok nadir görülen 
genetik olan böyle bir hastalığın çıkma nedeni olarak akraba evliliğini söylüyor.  

6. Katılımcı (Akasya A. - A.A.): 46 yaşında, Kayserili, akademisyen, üst düzey gelire sahip 
iki çocuklu bir aile babasıdır. Yaşadığı sıkıntı oğlunun akalazya yani milyonda dört olarak 
görülen sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hastalık yemek borusundan mideye katı veya sıvı bir 
yiyeceğin geçememesi şeklinde tanımlanmaktadır. Dört yıl boyunca çektiği hastalıktan geçen 
sene ameliyat olan çocuğu artık eskisi kadar olmasa da iyileşme sürecine girmiştir. A.A.'ya 
göre çocuğunda böyle bir hastalığın çıkma nedeni hususunda doktorlar herhangi bir biyolojik 
neden göstermemişlerdir. 

7. Katılımcı (Canlı Çiçek- C.Ç.): 17 yaşında, Sivaslı, beş kişilik fakir bir ailenin kızıdır. Çok 
yakın zamanda babası vefat etmiştir.  Babasının hastalığı kader-i ilahi ama ölmesine neden 
olanlar doktorlardır. C.Ç.'ye göre doktorların yanlış teşhisi vardır. Evlerinin geçimi sadece 
babasının emekli aylığıdır. Genç yaşta babasını kaybetmenin acısını yaşayan C.Ç. kendisine 
göre başına gelen en ağır olayı yaşamıştır. 

Katılımcıların bu genel özellikleri ve yaşadıkları olaylar tespit edildikten sonra sabır 
kavramını anlamak için gerekli sorular sorulmuştur. Araştırmanın yöntem kısmında da 
belirtildiği üzere sorular üç ana kategoriye ayırarak katılımcıların verdikleri cevaplar aşağıda 
verilecektir. 

1. Musibet anında neler yaşandığına dair anlamlandırmalar: Bu kategori altında sorulan bazı 
sorular şunlardır: "Musibet anında gösterdiğiniz tepki nasıldı? Đlk anda neler hissettiniz? Bela 
anında Allah'a bakışınız değişti mi? Musibet anında etrafa veya kendinize zarar verdiğiniz 
oldu mu? Bela gelmeden önce elinizden geleni yaptığınızı düşünür müsünüz? Yapmanız 
gereken neydi? Yoksa hata tamamen başkalarında mıydı sizce?" bu sorulara katılımlar 
tarafından verilen cevap şunlardır:   

1. Katılımcı (Güldüren Dost- G.D.): "Eş cinsel olduğumu lise birinci sınıfta askeri yurt 
yıllarımda anlamaya başladım. Diğer erkeklerden farklı bir cinsel bedenim olduğunu gördüm. 
Başlangıçta çok fazla takıntım olmadı ancak diğer bazı öğrenciler tarafından kibarlığım alay 
konusu olmaya başlayınca ve bir öğrenci tarafından dudaktan öpülmeye çalışınca bir şeylerin 
ters gittiğini anlamaya başladım.... Đki sefer intihar girişimim oldu. Hayat artık çekilmez 
olunca yurdun üst katından aşağıya atlamaya karar vermiştim. Birincisinden arkadaşım son 
anda atlarken beni çekti. Diğerinde de çok fazla ilaç içmiştim. Đlaçlar beni sersemletince 
hastaneye kaldırdılar. Midemi yıkadılar. Eş cinsel olduğumu yavaş yavaş öğrenince neden 
ben niye ben diye bağırıp çağırmalarım çok oldu. Allah'a sitemim de oldu. Şuan bile canımı 
Allah alsa da kurtulsam dediğim olmuştur.... Bu eşcinsel durumun sorumlusu olarak ailemi 
görüyorum. Çünkü onlar beni askeri liseye zorla göndermeselerdi ne intihar ederdim ne de eş 
cinsellikle mücadelede yalnız kalmazdım. Şuan aileme eskisi kadar kızgın değilim ama bir şey 
istediğimde onların hemen yapmasını isterim. Onlar da bunu bildikleri için artık benim 
sözümü ikiletmezler." 

2. Katılımcı (Bıyıklı Erkek- B.E.): "Beş yaşında halaoğlum ve iki amcam tarafından tecavüze 
uğradığımı hatırlıyorum. Yaklaşık bir yıldan fazla ve birçok kez tecavüz ettiler. Đlk önce kendi 
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organlarını ellersem kola çikolata vs. şeyler alırız diyerek başladılar cinsel tacize... Beni 
genellikle köydeki cami minaresinin arkasında kullanılmayan kuytu bir odasında bana 
tecavüz ederlerdi anal da oral da. Bu tecavüz anında ne hissettiğimi söyleseniz anlatamam 
çünkü canım çok yandı. Bu yüzden camiye gitmekten çocukluğumda nefret etmeye başladım. 
Camiler bana itici geliyordu. Babam askerdeyken tecavüz eden amcalarım aslında annemden 
öç alıyorlardı. Amcalarım arkasında babaannem vardı. Çünkü babaannem babamın annemle 
evlenmesini istememişti. Dedemin zoru ile annemi babama almışlardı. Annem sülalemizin en 
güzel ve yetenekli kızıymış. Babaannem onu hem kıskanmış hem de dedemin sülalesinden kız 
almak istemezmiş. Babaannem bana tecavüz ettiklerini biliyordu... Babaannem anneme her 
türlü eziyet ettirirdi. Babam askerdeyken annem eski köy evindeki banyoya girdiğinde 
amcalarımı çağırır ve banyo kapısının deliğinden anneme bakmalarına göz yumardı kendisi 
de evden dışarı çıkardı. Bana işkence olsun diye de anlatırlardı. Bir gün evdeyken annem 
yokken babaannem de yanımdayken beni kandırarak yine götürmeye gelmişlerdi. Ben de 
ağlamaya başladım. Ben gene tecavüze edildikten sonra geldim babaanneme söyledim. Bana 
inanmadı benim vücuduma baktı vücudumdaki kızarık ve kanamaları görünce de bana "sen 
onları ayartmışsındır sen utanmıyor musun onları baştan çıkarmaya" dedi ve kalktı ikindi 
namazı kılmaya gitti o andan itibaren de namazdan nefret etmeye başladım. Lise yıllarında 
ĐHL yurdunda kalırken diğer erkeklerden farklı bir cinsel hayatımın olduğunu fark ettim. Okul 
birincisiydim siyaset bilimi veya psikoloji okumayı çok isterdim ama ilahiyata gelince bu eş 
cinsel duygularım biter diye düşündüm. Hiç de düşündüğüm gibi ilahiyat değilmiş. Daha 
sonra lise son sınıfta psikiyatriste gittim. Doktor bende cinsel anlamda hormon bozukluğumun 
olduğunu dile getirince çok zoruma gitti. Neden ben diye çok sorguladım Allah'ı da kaderi de 
eş cinselliği Allah'ın bana cezası olarak görmeye başladım... Şu ana kadar 5-6 kez intihar 
teşebbüsüm oldu... Üniversiteye kadar yaşadıklarımdan kendimi hiç sorumlu tutmuyorum... 
Sağlam bir babam olsaydı bunlar yaşanmazdı.... yani babam bana hiç oğlum demedi. 
Dışarıda melek içeride şeytan olan imam bir babam var. Bana tecavüz edenleri suçlarım ama 
daha çok da babamı suçlarım. Babam annemi hep döver ve bir şey olsa onu suçlar annemi 
döverken ben de hep araya girerdim ama beni de döverdi duvardan duvara atıldığımı bilirim. 
Üniversiteye geldiğimde ise yanlış eş cinsel ilişkilerim yanlış diyaloglar oldu maalesef... buna 
çok pişmanım.. ayrıca ilahiyata gelmem de belki yanlıştı ama ilahiyata gelmesem inancım 
olmazdı diye düşünürüm.." 

3. Katılımcı (Narin Çiçek- N.Ç.): "Ben bebekken doğuştan göz tansiyonu olmuşum. Yedi sekiz 
yaşında ilkokulu bitirince gözümde görme kayıpları ilerledi. Bunun üzerine tavsiye için 
Ankara Göz Bankasına ameliyat için gittik. Oradaki prof. ameliyata kendisi gireceğine dair 
imzası olduğu halde asistanlarına ameliyatı bırakmış asistanları için beni kobay olarak 
kullanmış... gözlerim kör olduğunda çocukluk hissi hiç hatırlamıyorum ne hissettiğimi ancak 
sonraları büyük hayal kırıklığı yaşadım... doktoru şikayet etmedik Allah'ından bulsun.. bu 
başıma gelenler bir takdir-i ilahi ama ben suçlu olarak doktoru görüyorum. En azından kendi 
de asistanları ile ameliyata girebilirdi. Doktora hakkımı helal etmiyorum. Beşer zulmeder 
kader adalet eder".  

4. Katılımcı (Đşçi Adam- Đ.A.): "Ben inşaatlarda çalışan sigortasız işçiydim. Abimlerle 
inşaatta iş bulursak giderdim. Zara'nın bir köyünde iş bulduk. Đkinci katın beton tablasını 
atarken benle beraber çalışan birkaç kişi inşaatın tablası çökünce düştük. Diğerlerinde bir 
şey olmamış ancak ben belimin tam da kuyruk kemiğin üzerine düşmüşüm... belim diye 
bağırmışım... o anda beni yerimden kaldırarak kartal taksiye atmışlar ben hala baygınım.. 
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halbuki ambulansı bekleyip bana dokunmasalardı sakat kalmazmışım. Ancak arkadaşlarım 
kötü niyetli değildi. Ambulansın gelmesini beklemek yerine hemen hastaneye götürelim 
demişler yarı yolda da ambulans gelmiş beni hastaneye ambulans götürmüş.. Doktorlar 
hastanın yerinden kımıldatılması sonucu bacaklara giden sinir sistemi daha kötü olmuş 
dediler... başlangıçta üzüldüm hatta ağladım ama çok kısa süre içinde toparlandım bu 
onlarda da bir hayır var dedim belki daha beter de olabilirdi... hastanede bitkisel hayata 
girenleri görünce çok şükür dedim... bu olanlar tamamen kader-i ilahi arkadaşlarıma kızgın 
değilim.. bu konuda ihmal varsa ben kendimde buluyorum daha dikkatli olabilirdim ama 
takdir işte..şuan yatalak bir haldeyim ama gene de çok şükür diyorum..."  

5. Katılımcı (Süper Sevimli- S.S.): "19 yaşıma kadar hiç bir şeyim yoktu yani 2000'li yılara 
kadar ancak 2001 martta top oynarken bacaklarımda bir şeyler hissettim bir anda yere 
düştüğümü hatırlıyorum. doktora gittiğimizde olayın milyon bir görülen genetik rahatsızlık 
sonucu olduğunu öğrendim. Annemle babam akraba evliliği sonucu böyle bir şey çıkarmış. 
Kalçada tümör oluşmuş ve bacaklarda tüm sinir sistemini kitlemiş... Nisanda ameliyata 
alacaklardı... ancak ailevi bazı maddi sıkıntılardan dolayı temmuzda oldum.. doktor bunu 
sadece tedavisi ameliyat dedi halbuki babam beni başka doktora götürseymiş ozon tedavi ile 
yürüyebilirmişim... yürüyemeyeceğimi öğrendiğimde fiziksel bir tepkim olmadı etrafa veya 
kendime bir zarar vermedim ancak aileme küsmedim ama darıldım ve doktora da kızgındım... 
bu bela gelmeden önce keşke bir başka doktora daha gitseydim dediğim oldu ama maddi 
imkanlar da bir yanda tabii.. takdir-i ilahi bunda da bir hayır var.." 

6. Katılımcı (Akasya A.- A.A.): "dört yıl önce oğlumda aklazya hastalığı yani sindirim 
sistemi rahatsızlığı çıktığını duydum. Başımdan kaynar sular döküldü. etrafa veya kendime 
bir zararım olmadı ama başlangıçta bir şok geçirdim... daha sonra zamanla kabullendim.. 
aklazya sıvı veya katı herhangi bir yiyeceğin yemek borusundan geçip mideye gitmemesiymiş.. 
uzun süren tedavi sonucu Kayseri'de en sonunda ameliyat oldu.. şimdi biraz daha iyi eskisi 
gibi değil.. bu hastalık akraba evliliği veya başka bir şey sonucu değilmiş.. bu milyonda dört 
görülebilecek bir hastalıkmış.. kimseye suç bulmuyorum.. bu tamamen takdir-i ilahidir 
diyorum... Allah'ın verdiğine yine de şükrediyorum buna razıyım". 

7. Katılımcı (Canlı Çiçek- C.Ç.): "Babamın öldüğünü görünce boşluğa düşmüş gibi oldum. 
Sadece ağladım.. bu musibet niye bana diye çok düşündüm ama yapacak bir şey yok.. bir kızın 
başına gelebilecek bence en ağır şeylerden biri... Đnsan yaşanan acı aradan ne kadar zaman 
geçerse geçsin yaşadığı anı ve üzüntüyü hep içinde yaşıyor... Babam için biz ailecek elimizden 
geleni yaptık defalarca hastaneye götürdük yanlış teşhis koymuşlar yanlış tedavi etmişler 
kaderin önüne geçilmez ama bir suçlu bulursak tek suçlu doktorlar." 

2. Musibet öncesi ve sonrasına dair anlamlandırmalar: Bu kategoride katılımcılara yöneltilen 
sorular şunlardır: "Geleceğe bakışınız artık nasıl? Uzun vadeli hedefleriniz var mı? Yoksa 
uzun vadeli hedef yapmak sizce artık anlamsız mı? Musibetten önce hayata bakış açınızla 
şimdi hayata bakış açınız nasıldır? Farklılık var mı? Varsa nelerdir? Geçmişte bazı olaylara 
karşı daha sabırlı olsaydım farklı sonuçlar elde ederim dediğiniz oldu mu? Oldu ise bunlar 
nelerdir? Bela anında dini düşünceler ile şimdiki dini düşünceleriniz nasıldır? Allah'a 
bakışınız değişti mi? Dini düşünce açısından neler hissettiniz? Hiç düşündünüz mü, hayatta 
yaşadığınız ağır olaydan daha kötü neler olabilir?" bu sorulara katılımcılar tarafından verilen 
cevaplar şunlardır:  
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1. Katılımcı (Güldüren Dost- G.D.): "Geleceğe bakışım kalmadı bazen diyorum Allah'ım bu 
benim kaldıramayacağım bir yük ise günaha batmadan canımı al da huzuruna temiz çıkayım. 
Geçenlerde bir Đslam âliminin kitabında doğuştan eşcinsel olup günaha dalmayanlar 
şehitlerle sıddıklarla haşrolur yazısını gördüm. Bu beni çok mutlu etti... eskiden okuyup 
aileme layık bir evlat olacağım onları rahat yaşatacağım diye düşünürken eşcinsel olduğumu 
öğrenince artık biraz daha bencilim. Artık biraz daha kendimi düşünüyorum. Ailem de bunun 
farkında biran evvel farabi ile memleketime okumak istiyorum. Đnsanlarla fazla muhatap 
olmak biraz zor artık benim için. Ancak çift cinsiyetli olmanın yararlarını da fark ettim 
mesela birçok erkeğin yapamadığı ince kas işlerini yapıyorum. Arap makamında çok güzel 
Kuran okuduğumu gördüm. Çok güzel enstrümanlar çalabildiğimi fark ettim... Geçmişte âşık 
olduğum birisi vardı o da bana meyil etti ama o eşcinsel değildi onunla biraz yakınlaştık ama 
cinsel yaşantım olmadı sadece duygusal şeyler oldu şimdi keşke olmasaydı diyorum ve ondan 
artık nefret ediyorum çünkü o eşcinsel değildi ve benle sanki kobay olarak kullandı gibi 
geldi... Birisi ile evlensem onu umutlu edemeyeceğim korkusu var...bir kanser vakası olsaydım 
gideceğim yer belli der Allah'a daha yakın olurdum ama yaşayabileceğim en ağır vaka benim 
için eşcinsellik.. dış boyutumda annemi babamı kardeşimi kaybetmek de benim için büyük bir 
olay çünkü eşcinsel olduğumu bir tek onlar biliyor aileme birşey olmasını düşünmek bile 
istemem eşcinsellik ise benim kendi iç boyutumda." 

2. Katılımcı (Bıyıklı Erkek- B.E.): "Geleceğe dair çok umutlarım var ama yaşadığım olaydan 
dolayı umutsuzum. Büyük hedeflerim hayallerim var mesela iyi bir akademisyen olmak veya 
iyi bir baba olmak özellikle bıyıklı bir baba.. Lise yıllarında çok çalışkan ve örnek bir öğrenci 
olarak gösterilirdim... Okul birinciliğim vardı onun için çok daha iyi bölümlere gelebilirdim 
ama olmadı... evlilik konusunda da karamsarım.. bıyıklı olursam sanki kendimi güçlü 
hissederim kimse bana zarar vermez... eş cinsel olduğumu öğrendiğimde arkadaş çevrem hiç 
yoktu şimdi ise hiç takmıyorum... geçmişte bazı yaptıklarımdan pişmanım bunlardan biri lise 
yıllarımda iri yarı bir arkadaş vardı herkes ondan korkardı ama ben ona güvendim 
yaşadıklarımı anlattım buna pişmanım bir de ilahiyat yıllarında birisi ile ilişki yaşadım 
bundan çok pişmanım şimdiki aklım olsaydı böyle bir şey yapmazdım çok iğreniyorum... 
Eşcinsellikten kurtulma inancımın zayıf olduğunu düşünüyorum ama gözü kulağı olmayan bir 
insanı gördüğümde çok ama çok üzülüyorum onları görünce yine de şükrediyorum onlar gibi 
olmayı istemem..."  

3. Katılımcı (Narin Çiçek- N.Ç.): "Geleceğe karşı yine de ümitliyim... benim gözüme kast 
edenleri Allah'a havale ediyorum... Gözüm görmüyor ama aklım yerinde çok şükür... dini 
düşüncelerim gittikçe arttığını hissediyorum. Hayatta hedeflerim şimdi kısa vadede sadece 
annemin iyileşmesidir. Annem benim okumama her şeyime yardımcıydı onu kaybetmek beni 
üzer ama her şey takdir-i ilahi... ben insanları anlamakta zorlanıyorum gözüm kör olmasına 
rağmen hayata tutundum ama en ufak şeyde psikiyatriye gidip ilaç kullanan insanları görünce 
hayret ediyorum... insanlarımız çok sabırsız geliyor bana... Geçmişte keşke dediğim olmuşsa 
da benim için önemli olan yaşadıklarımızdan ders çıkarmaktır... Benim için en ağır olay 
bence aklımı yitirmem çok şükür aklım yerinde gözüm görmese de.. devlet dairesinde hemen 
hemen her yazışmayı yapabiliyorum programlar sayesinde.. aklımı yitirsem bu benim için zor 
olurdu .. ama çok şükür diyorum... son zamanlarda canımı sıkan ve beni stresli yapan sadece 
annemin rahatsızlığı.." 

4. Katılımcı (Đşçi Adam- Đ.A.): "geleceğe ilişkin ümitsiz değilim belki tıp çok ilerler veya 
Allah yardım eder de tekrar yürüyebilirim çıkmadık canlar ümit kesilmez be hocam... Hiç bir 
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zaman Allah'ım canımı al da kurtulayım hiç demedim... uzun vadeli bir hedefim yok 
çocuklarım için iyi bir gelecek görmeyi isterim tabii... geçmişte keşke okusam da adam olsam 
diyorum şimdi çocuklarım okusun isterim... ben biraz haşarı idim maalesef okumayıp köyden 
kaçtım gittim keşke okusaydım ama biraz da aklım çok basmıyordu.. Benim için en iyi iş 
işçilikti... kul yazısını görecekmiş demek ki benim de yazım bu... sakat kaldıktan sonra da önce 
de dini düşüncemde fark görmüyorum.. hastaneye gittiğimde benden daha ağır yatalak hatta 
hiç konuşamayan insanları görünce çok şükrettim ve yine şükrediyorum.." 

5. Katılımcı (Süper Sevimli- S.S.): "ümitsiz değilim çünkü bir ihtimal bacaklarımdaki sinir 
siteminde geri canlanma olabilirmiş bunu doktorların bazılarından duydum bunun için spora 
gidiyorum bazı egzersizleri yapıyorum Allah'tan ümit kesilmez... Uzun vadeli hedefim var.. 
yüksek lisans yapmak, iş sahibi olmak, iyi bir şiir kitabımın olması... sakat olmadan önce dini 
duygularım çok azdı ve biraz da haşereydim sadece cumaya giderdim ama bazı arkadaş 
grupları ile bazı haylazlıklarım olurdu.. bu olaydan sonra başlangıçta hayata küstüm Allah'a 
neden ben diye çok sitem ettim... aileme özellikle babama darıldığım oldu ama zamanla 
kendimi aştığımı düşünüyorum 12 kurstan belge aldım üniversiteye gitmek isteyen bazı 
öğrencilere yardımcı oldum... 2009'da Ö. Özdoğan hocamla tanışınca daha da kendimi iyi 
hissettim onun bazı tavsiyeleri beni daha da geliştirdi... Hayatta keşke dediğim sadece 2003 
yılında bir kızın aynı hastalıktan ozon tedavisi ile iyi olduğunu öğrenince ameliyat 
olmasaydım keşke diye çok dedim .." 

6. Katılımcı (Akasya A. -A.A.): "geleceğe bakışım sadece çocuğum için değil tüm vatanımın 
geleceğinin iyi olmasını istiyorum ülkem adına geleceğin iyi olması benim gelecekten 
beklentim tabii oğlumun tamamen iyileşmesini onun iyi bir geleceğini de isterim... eskiden iyi 
bir idareci olmayı isterdim ama şimdi bile öyle bir şey için hırsım yok... oğlumun hastalığını 
duyunca başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldum ama hiç isyan etmedim çünkü bu kaderi 
ilahi diyorum.. dini düşüncelerim sadece bu olaydan dolayı değil de sanki yaşımdan ve kendi 
hayatımdan dolayı artmış gibi düşünüyorum... Geçmişte akademik hayatımda keşke biraz 
daha sabırlı ve gayretli olsaydım daha iyi olurdum dediğim olmuştur... oğlumun hastalığı için 
hastaneye gittiğimizde yemek borusu yanmış birini görünce çok şükür dediğim oldu elbette 
oğlumdan daha ağır vakalar vardı diye kendimde güç bulmaya başlamıştım mevcut durumu 
kabullenmiştim...."  

7. Katılımcı (Canlı Çiçek- C.Ç.): "Ailemin ve sevdiklerimin kıymetimi anladım. Bir başkasının 
yaşamasını istemem çünkü yaşadığım acı çok büyük bir acıydı bir başkasının yaşamasını 
istemem. uzun vadeli hedeflerim yok çünkü her şey anlamsız geliyor. Bu musibet gelmeden 
öncesinde ölümün bana veya aileme geleceğini düşünmüyordum sonra ise ölümün var 
olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu gördüm. Farklılıklar var evet şimdi ailemi kaybetmekten 
daha çok kokuyorum. Babam öldüğünde bu dünyanın geçici olduğunu anlamış oldum Allah'a 
daha da yaklaştım sanki olaylar karşısında daha da duyarlaştım. Evet illaki oluyor. Tam 
hatırlamıyorum ama bazen keşke şunu demeseydim çok acele etmeseydim şöyle yapsam daha 
iyi olurdu diyorum. Evet düşündüm ailemi başka sevdiklerimi değer verdiğim insanların 
başına bir şeyler gelebilir. Onların kıymetlerini anladım. Babamın ölümden başka 
akrabalarımdan da çok acı olduğunu yaşadıklarımı gördüm".  

3. Katılımcıların Kişilik Özellikleri ve Genel Tavırları Đle Đlgili Sorular: "Kişili ğinizi nasıl 
tanımlarsınız? Birinden bir şey yapılmasını istediğinizde hemen olmasını ister misiniz? " 
Ayrıca katılımcıların kişiliklerinin tez canlı mı sıkılgan mı? Yoksa tahammülsüz mü hoşgörülü 
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mü? Yoksa çabuk küsen veya çabuk darılan biri mi? Bu sorulara katılımcılar aşağıdaki şu 
cevapları vermişlerdir:  

1. Katılımcı (Güldüren Dost- G.D.): "Eşcinsel olmamdan dolayı daha duygusalım.. Birinden 
bir şey istediğimde onun olmasını isterim ama daha çok ailem yani annem babamdan bir şey 
istediğimde olmazsa çok ama çok kızarım onlar da bunu bildiği için bana itiraz etmezler artık 
çünkü eşcinsel olmamda onların etkisi olduğunu bilirler... Eskisi kadar hoş görülü değilim 
sanki bunda biraz da içimde yaşadığım sıkıntıları paylaşacak sadece ailemin olması çünkü 
beni sadece ailem anlıyor... bazen kendimi çok tahammülkar olduğumu da düşünüyorum 
çünkü bazı arkadaşlarım sevgililerinden ayrılmış çok üzülüyorlar ben bunu anlayamıyorum 
ben ise Allah'ın yasakladığı fiili i şlememek için ömür boyu evlenemeyeceğim o halde bunlara 
ne oluyor diyorum onları görünce kendimi daha tahammülkar görüyorum... çabuk küsen bir 
tarafım da olmaz.." 

2. Katılımcı (Bıyıklı Erkek- B.E.): "Öz güvenim yok çok kırılgan biriyim, duygusalımdır, 
kısmen çabuk küserim. Birinden bir şeyi istediğimde hemen olmasını isterim olmadığında da 
kısmen bunu takmam. Dürüst ve adilim kindar değilim benden özür dilendi mi hemen kinim 
biter. Ancak bana bunları yapanları elime güç geçse ceza vermek isterim ama af dilerlerse 
affedebilirim. Altıcı hislerim kuvvetlidir".  

3. Katılımcı (Narin Çiçek- N.Ç.): "Bana kötülük yapana ilk önce çok kızarım ama bana 
kötülük yapana gücüm yetse de karşılık vermeyi hiç düşünmedim. O doktoru bile Allah'a 
havale ettim... Bu yüzden kinci değilim hayat felsefem canı yanan sabretsin can yakan canının 
yanmasını beklesin. Ne Allah'a ne de kadere kızgınlığım oldu... Birinden bir istediğimde 
yapmayınca hiç karşılık vermem hatta çalıştığım yerde çaycıdan bir çok kez çay isterim 
getirmez istesem onu müdüre şikâyet ederim ama hiç etmedim hatta arkadaşlar bile çay 
getirmediği için şikayeti tavsiye ettiler ama etmedim. duygusal biriyim bazen geceleri 
ağladığım olurdu ancak özellikle annemin rahatsızlığından dolayı son iki üç aydır başkaları 
yanında ağladığım oldu..." 

4. Katılımcı (Đşçi Adam- Đ.A.): "Çok şen şakrak bir insandım düştükten sonra eskisi kadar 
olmasam da şen şakrak şakacı kişili ğim hala var. Sakat kaldıktan üç ay sonra abimle 
hastaneye gittiğimizde abim ağlamaya başlayınca bile şaka yolu ile onu ben teselli ettim. Tez 
canlı olduğumu zannetmiyorum ancak sakat kaldıktan sonra eşim veya çocuklarımdan bir şey 
istediğimde hemen yapılmayınca burukluk hissediyorum... kızmıyorum ama üzülüyorum.. bir 
de beni ziyarete gelen akrabalarımdan bazılarını görünce duygulanıyorum.. ama bu Allah'tan 
beni yanlışlıkla arabaya koyan arkadaşlarıma kızgın değilim onlar yapması gerekeni 
yaptıklarını benim için yaptılar, bu kader buna katlanmak gerek belki ileride ayaklarım geri 
düzelir diye ümit kesmiyorum... Kuran okumam yok keşke gayret göstersem de öğrensem 
oturduğum yerde okurum ama kafam da almıyor". 

5. Katılımcı (Süper Sevimli- S.S.): "Çok duygusalım musibet öncesi de öyleydim.. 2011'den 
önce çok tez canlıydım şimdi ise susma orucu tutarım hocamın tavsiyesi ile.. önceden 
durmadan çok konuşan konuşmayı isteyen biriydim.. duygusalım ama duygularıma da 
hakimim olmasını bilirim... bir insanı sevindirmeyi çok severim onun için şiir yazmayı çok 
severim o kişi için... birine bir şey vermek istediğimde aslında kendimi çok huzurlu 
hissediyorum... birinden bir şey istediğimde hemen olmasını isteyen bir halim artık yok...  
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6. Katılımcı (Akasya A. - A.A.): "Ki şili ğimi tahammülkar biri olarak tanımlarım. Birinden 
bir şey istediğimde yapılmazsa tepki koymam. Hatta eşimden veya çocuklarımdan bir şey 
istediğimde yapılmazsa içime atarım bir şey demem. Ancak o tahammükarlığım oğlumun 
hastalığından sonra ölü veya yaralı görmeye tahammül etmem azaldı. Çok duygusal bir 
özelliğim vardır. Asistanlığım sırasında bana kötü muamele edenlere de hoş görülü olduğumu 
hatırlıyorum" 

7. Katılımcı (Canlı Çiçek- C.Ç.): "Ki şili ğim duygusal, kırılgan ve içe dönük. Her ikisi de yani 
hem tahammülkarım hem de tez canlıyım yerine göre.. Đçimde olanları dışarı yansıtmamaya 
çalışırım. Birinden bir şey istediğimde hemen olmasını isteyen bir yapım var ancak bazı 
durumlarda beklemesini bilirim". 

Tartı şma 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaşadıkları olaylara karşı sergiledikleri sabır tutumunun 
farklı olduğu görülmektedir. Bu farklılık sadece bireylerden değil yaşanan ağır olayların 
yapısından da kaynaklanmaktadır. Çünkü ilk iki katılımcı G.A. ile B.E. hala eşcinsellikle 
mücadele etmekte ve eş cinselliğin acısını çekmektedirler. Aynı şekilde gözü görmeyen N.Ç. 
ile sakat kalan S.S. ve Đ.A. hala yaşadıklarıyla başa çıkmakta ancak olayın ilk şok etkisini 
atlatmış gözükmektedirler. Katılımcı A.A.'da ise çocuğu ameliyat olduktan sonra iyileşmeye 
başladığı için yaşadığı olayın etkisi azalmıştır. Bu yüzden eş cinsellikle ile diğer vakalar aynı 
şekilde ele alınmamalıdır. Eş cinsellikle mücadele eden katılımcılar G.A. ve B.E. eş cinsel 
olduğunu öğrendiklerinde bu vaka yavaş yavaş metanet sınırlarını zorlamakta olduğunu 
anlamaktayız. Ergenlik çağına girdikleri dönemde eş cinsel olduklarını yurtta kalırken 
öğrenen G.A. ve B.E. diğer erkeklerden farklı bir cinsel bedene sahip olmak gittikçe 
zorlaşmakta olduğu için intihar teşebbüslerini yaşamışlar. Diğer katılımcılar ise zor ve ağır bir 
vaka ile aniden karşılaşınca bu ilk şok için intihar veya kendi vücuduna zarar vermeyi 
düşünmedikleri anlaşılmaktadır. Eş cinsellikle mücadele bireyin içinde yaşanır olup bireye 
destek verecek hem dini hem de sosyal dışsal güçlendiriciler yani Idler'in (1987) ifadesi ile 
sosyal sargınlık (social cohesiveness) durumu çok azdır. Bu durum G.A'nın eş cinsel olma 
özelliğini bir tek ailesinin bildiği ve sadece ailesinin ona destek olacağını belirtmesinden 
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde başına gelenlerde babasının yanlış tutumu ve babasının babalık 
vazifesini yerine getirmemesi B.E.'nin metanetini azaltmaktadır. G.A.'nın farabi ile ailesinin 
yanında okumak istemesi B.E.'nin bıyıklı bir erkek olmasını istemesi sabrın duygusal yönünü 
ile ili şkili olan metanet duygusunun kuvvetlenmesine yönelik bir istektir. 

G.A. ve B.E. musibet anında aslında eşcinsel olmalarını asla kabul etmemişler bunun için 
Allah'a hep sitemkâr hatta isyankâr olma durumları olmuştur. G.A şuan bile bu durumu 
sorgulayan "...şuan bile canımı Allah alsa da kurtulsam..." ifadeleri kullandığı görülmüştür. 
Bu durum G.A. ve B.E.'nin aslında eş cinselliği kabullenemediklerini göstermektedir. Sabırda 
bir kabullenişin olması başa çıkmayı kolaylaştırır ancak böyle bir durum G.A. ve B.E.'de 
kabulleniş değil tahammül durumu görülmektedir. Onlar eş cinsellikle yaşamaya tahammül 
etmektedirler. Ancak G.A. ve B.E. için her şey olumsuz değildir. Özellikle G.A.'nın çift 
cinsiyetli olmanın bazı avantajlarını fark etmiş olması eş cinsellikle yaşamayı kabullenişin 
yavaş da olsa artma eğiliminde olduğunu göstermektir. G.A. çok güzel enstrümanlar çaldığını, 
çok güzel yemek yaptığını ve çok güzel Arap makamında Kur'an okuduğunu ve bunların çift 
cinsiyetin getirdiği avantajları olarak belirtmektedir. Aynı şekilde B.E. de lise de çok çalışkan 
bir öğrenci olduğunu ve bazı öğretmenlerin kendisini hep örnek bir öğrenci olarak 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

141 

gösterdiğinden ve hatta okul birincisi olduğunda bahseder. Ancak B.E. başa çıkması gereken 
ikinci bir problemi daha ortaya çıktığı için yani AĐDS hatası olduğu için geleceğe ilişkin biraz 
daha ümitsiz bakmaktadır. 

G.A. ve B.E.'nin kişisel özellikleri ve genel tavırları ile ilgili söylenecek şey ikisinin de çok 
duygusal ve ümitlerinin az olmasıdır. Ayrıca ikisi de birinden bir şey istediklerinde hemen 
olmasını isteyen bir yapıya sahipler. G.A. ailesinden istediği şeyin gerçekleşmesini 
istediğinde gerçekleşmeyince kızıp tepki verebilecekken B.E. ise ailesine karşı daha hoş 
görülü, çok adil, kendisine kötülük yapanları özür dilediklerinde bile affedebileceğini 
söylemektedir. B.E.'nin bu kadar geniş bir hoş görüye sahip olmasını ölümcül hastalığına 
bağlayabiliriz. G.A. ölümcül bir hastalıkla mücadele etmemekte olup sadece eş cinsellikle 
başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu yüzden G.A. daha ağır bir olay ile karşılaşınca nasıl başa 
çıkabileceğini düşünmek bile istememektedir. 

Diğer katılımcılara gelince, örneğin N.Ç. doktora hakkını helal etmiyor ama bu yapılanları bir 
takdir-i ilahi olarak gördüğünden olayı kabullenmekte olduğu anlaşılıyor. Ayrıca N.Ç. gözü 
görmese de başka yetenekleri ile hayata tutunmuş hatta memur olmuş ve gelecekle ilgili 
olarak ümitli bir şekilde konuşmaktadır. N.Ç.'nin en çok korktuğu şeylerden biri şuan için 
annesinin ölümüdür. Ancak N.Ç. bu durumu da rahatlıkla karşılayacak bir potansiyele sahip 
olduğunu görmekteyiz. Çünkü N.Ç. gözü görmediği halde psikiyatriye gidip ilaç bile 
kullanmadım demektedir. Aklının şuurunun yerinde olması N.Ç. için çok önemli bir şeydir. 
Ayrıca hemen hemen her yazışmayı devlet dairesinde yapabilen N.Ç. başına gelenlerden şu 
ana kadar ne Allah'a ne de kadere kızgın olmuştur. N.Ç. yaşadığı olayları sadece pasif olarak 
kabullenme durumunda değil aynı zaman da hayatta kaybettiği şeylerin yerine başka şeyler 
koyma uğraşındadır. Bu durum N.Ç.'nin başa çıkma açısından sabrın davranışsal boyutuna 
geçtiğini göstermektedir. Zira N.Ç. ikinci bir üniversiteyi okumakta ve gözünün kaybını 
bahane edip hayata küsmemektedir.   

N.Ç.'nin düşüncelerine benzer olan Đ.A. da yaşadığı olayları kabullenmiş ve geleceğe ümitli 
bakabilen bir kişidir. Yaşadıklarından kimseye kızgın olmayan Đ.A. hiç bir zaman "Allah'ım 
canımı al da kurtulayım" dememiştir. Uzun vadeli bir hedefinin olmadığını söyleyen Đ.A. 
kaybettiği ayaklarının yerine başka bir şeyleri koymaya çalışmak adına sabrın davranışsal 
boyutunu yaşamasa da duygusal olarak sabredip metanet göstermektedir. Đ.A potansiyel 
olarak tez canlı olmaması, ümitsiz bir kişili ğe sahip olamaması ve başına gelenleri kader-i 
ilahi olarak görmesi Đ.A.'nın başına gelenlere sabretmesini desteklemiş gözükmektedir. 

Başlangıçta ailesine ve doktorlara kızan hayata küsen ama daha sonra ümitli ve hayat dolu 
S.S. de sabrın duygusal boyutunu yani ilk şokunu aşmış ve uzun vadeli hedefleri olan biridir. 
Hatta S.S. bu musibetin kendisi için bazı yararlar getirdiğinden de bahsetmektedir. 
Başlangıçta sakatlık durumunu kabullenememiş ve Allah'a, ailesine sitem etmiş ancak daha 
sonra sakatlıkla yaşamayı becerebilmiş biridir. Birçok kurstan sertifika alması ve bir gün 
iyileşme ümidi ile spora gitmesi S.S.'nin sakatlığa olumsuz olarak tahammül etmediğini 
gösterir. Bu yüzden N.Ç. gibi S.S. de aslında sakatlığa sadece duygusal değil davranışsal 
açıdan da sabır göstermektedir. 

Oğlu milyonda dört ihtimali olan bir hastalığa yakalanan A.A.'nın bu musibetle olumlu bir 
şekilde başa çıkarak sabrettiği görülmektedir. Başlangıçta şok geçiren A.A. ne etrafa ne de 
kendine bir zarar vermiştir. Allah'a ve kadere veya her hangi bir dış etkiye karşı bir suçlayıcı 
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halde olmamıştır. Bu olayın tamamen takdir-i ilahi olduğunu ve buna karşı yine de 
şükrettiğini dile getirmektedir. Oğlu başarılı bir ameliyatla sağlığına gün ve gün kavuştuğunu 
belirten A.A. kendi oğlundan daha ağır vakaları hastanede görünce şükrederek bu musibete 
karşı direnci artmıştır. Oğlunun hastalığından dolayı hayata küsmeyip çalışmalarına devam 
eden A.A. kendini sabırlı ve duygusal biri olarak betimlemektedir. Geleceğe dair bakışı 
sadece kendi oğlu için değil tüm vatanı ve ülkesi için iyi bir geleceğin olmasını dilemesi de 
aslında başa çıktığı musibeti aşabildiği ve pro-sosyal yani özgeci davranışlarda bulunabileceği 
anlamına gelmektedir. A.A. oğlunun yaşadığı ağır olay ile aktif bir sabır örneği göstererek 
başa çıktığı anlaşılmaktadır. 

Genç yaşta babasını kaybeden C.Ç. ise başlangıçta bu duruma tahammül gösterememiş ancak 
zamanla acıyı ve sıkıntıyı içine atmaya başlamıştır. C.Ç.'nin bu durumu genç olmasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü birçok kişi genç yaşta anne babasını kaybedip madden ve manen 
sıkıntılı günler geçirebilir. Ancak C.Ç.'nin yaşadığı sıkıntı taze olduğu için zamanla bu 
durumla başa çıkıp sabrın sadece duygusal boyutuna değil davranışsal boyutuna da 
geçecektir. C.Ç.'nin babasının ölümünden dolayı bu musibet niye bana diye sorgulamaları 
olmuş ve gelecekle ilgili her şeyin artık anlamsız olduğundan bahsettiği görülmektedir. 
Bundan dolayı C.Ç. babasının ölümüne tahammül etmektedir. Ancak babasının ölümü ile 
sevdiklerinin kıymetini anlayan C.Ç. zamanla bu sıkıntı ile olumlu olarak başa çıkarsa sabrın 
davranışsal boyutlarına da ulaşabilir gözükmektedir. Çünkü duygusal, içe dönük ve yerine 
göre tahammül eden yerine göre ise tez canlı bir kişili ğe sahip olan C.Ç. babasının ölümünden 
daha ağır olaylarla karşılaşabileceğini düşündüğü için potansiyel sabra sahiptir. 

Dert, sıkıntı ile ilgili birçok atasözleri vardır. Konu ile ilgili olarak en dikkat çekici olanı 
"derdini söylemeyen derman bulamaz" atasözüdür. Eş cinsellikle başa çıkan katılımcılar ile 
diğer katılımcılar arasındaki en bariz fark hem dinin hem ailevi-sosyal grup ortamının bireye 
sağladığı -Festinger ve diğ. (1950)'nin ifadesi ile- sargınlık durumunun daha az olmasıdır. Eş 
cinsel olan katılımcılar başına gelen eş cinsellik durumu ile başa çıkmada hem dini hem de 
sosyal ortamdan destek bulmada zorlanmaktadırlar. Kıraç'ın (2013) eşcinseller üzerinde 
yaptığı çalışmaya göre de dindarlık düzeyi arttıkça eşcinsellerin cinsel yönelim kabul 
düzeyleri, sosyal çevreye açılımları, psikolojik sağlık düzeyleri ve anlam duyguları 
azalmaktadır. Diğer katılımcıların hayata tutunmalarında en önemli düşünce başlarına 
gelenlerin Allah'tan veya kader-i ilahiden olmasıdır. Diğer katılımcıların sıkıntılarla başa 
çıkmada dini ve sosyal bir destek bulmada sıkıntı çekmedikleri görülmektedir. Bu durum da 
bireylerin sabır etmelerini daha çok kolaylaştırmaktadır. Birey başına gelen olaya böyle 
baktığı zaman sıkıntıyı olumlu bir şekilde kabullenebilir daha sonra psikolojik olarak telafi 
etme girişimine koyulabilir. Eşcinsel vakaya sahip katılımcılar eş cinsel olmalarını olumsuz 
olarak kabullenmişler yani bu olaya karşı olumsuz tahammül etmektedirler. Ayrıca eşcinsel 
katılımcılar aslında olumsuz bir şekilde pasif sabır içinde yer almaktadırlar. Aynı şekilde 
inşaattan düşüp sakat kalan Đ.A. ve babası ölen C.Ç. de olumlu pasif bir sabır sergilemektedir. 
Çünkü bu katılımcıların kaybettiklerinin yerine başka şeyler koyma ya da hayatta geleceğe 
dair bir hedefinin olmaması bu kişileri pasif sabra itmektedir. Fakat diğer katılımcıların böyle 
bir durumları görünmemektedir. Gözleri görmeyen N.Ç. hala hayata küsmemiş ve bazı 
hedeflere ulaşmak için çabalamaktadır. Aynı şekilde S.S. ve A.D. de geleceğe dair ümitli bir 
bekleyiş ve bazı hedeflere ulaşma azmi görülmektedir.   

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

143 

Sonuç ve Öneriler 

Başa çıkma değeri açısından sabır üzerine yapılan bu çalışmaya yaşları 17 ile 46 arasında 
değişen yedi kişi katılmıştır. Yaşadıkları olay genellikle sıradan basit olaylar olmadığı için bu 
insanların zor ve sıkıntılı olaylar karşısında nasıl mücadele ettiklerini anlamak için yarı 
yapılandırılmış mülakat formu oluşturulmuştur. Mülakat formundaki sorular üç kısma 
ayrılmıştır. Birinci kısım sorular musibet anında neler yaşandığına dair anlamlandırmalar, 
ikinci kısım musibet öncesi ve sonrasına dair anlamlandırmalar ve son olarak ise 
katılımcıların kişilik özellikleri ve genel tavırları ile ilgilidir. Mülakata katılanların izni 
dahilinde sesleri kayıt altına alınmıştır. Yeri geldikçe bazı konuları açıklığa kavuşturmak için 
mülakat formu dışında başka sorular da sorulmuştur. Gizliliği korumak amacı ile 
katılımcıların her birine rumuz verilmiştir.  

Katılımcılardan eşcinsellikle başa çıkan G.A. ve B.E. sabır açısından pasif sabır içinde 
oldukları ve eşcinselliğe olumsuz da olsa tahammül etmek zorunda oldukları anlaşılmaktadır. 
Eşcinselliği asla kabullenmedikleri anlaşılan G.A. ve B.E. için hem dini hem de ailevi-sosyal 
ortamlar tarafından sargınlık elde edemedikleri anlaşılmaktadır. Bu durum onların 
eşcinsellikle aktif sabır içinde başa çıkmalarını engellemektedir. Đlk yetişkinlik döneminde 
olan bu bireylerin belki ileri yaş dönemlerinde eşcinsellikle aktif sabır içinde başa çıkmaları 
sağlanabilir. Bu bireylerin iyi bir psikolojik danışmanlık hizmetleri alarak kendilerine öz 
güven ve ümit sağlanabilir. Đleride iyi bir aile kurmaları belki mümkün olabilir.  

Diğer katılımcılardan yaşı en küçük olan ve babasını yeni kaybetmenin acısını yaşayan C.Ç. 
şuanda pasif sabır içinde olup geleceğe dair bir gayesi ve ümidi olmadığı için yaşadığı acıyı 
başka bir şeyle telafi edip aktif sabır içinde olmasa da sosyal ve dini açıdan sargınlık 
sağlanabilir. Böylece aktif sabır içinde babasının ölümü ile başa çıkması sağlanabilir. Hayata 
dair yeniden anlamlandırmaları ve hedefleri olabilir.  

Katılımcılar içinde en dikkat çekeni sekiz yaşında gözlerini kaybeden N.Ç.'dir. Gözlerini 
kaybettiği halde hayata küsmemiş, Allah'ı veya kaderi sorgulamamış ve gözlerini 
kaybetmesini başka şeylerle telafi etmeye çalışmıştır. Annesinin desteği ile çalışarak memur 
olan ve ikinci üniversiteyi okuyan N.Ç.'nin şuan ki sıkıntısı annesinin kanser olup yatalak 
olmasıdır. Ancak kişilik özelliklerinden dolayı N.Ç. bu sıkıntıyı da atlatacak potansiyel sabra 
sahip görünmektedir.  

Đnşaattan düşerek sakat kalan Đ.A. da yaşadığı olayı kabullenmiş gözükmekte olup herhangi 
bir şekilde isyan veya hayata küskünlüğü bulunmamaktadır. Ümit içinde bekleyen iyileşmeyi 
düşünen ve yaşadıklarını kader-i ilahi olarak gören Đ.A. kendisi için bir yaşam hedefi olmasa 
da çocuklarının daha iyi bir eğitim alarak yaşamalarını görmek istemesi aslında yaşadıkları 
kayıpların telafisi gibi kendisine gelmektedir. Potansiyel anlamda sabır gösterebilecek olduğu 
kişilik yapısından da belli olan Đ.A.'nın başka büyük sıkıntılarla da başa çıkabileceği 
anlaşılmaktadır. Bu yüzden aktif sabır halinde olmasa da Đ.A. olumlu olarak kabulleniş 
içerisinde önceden yaşadığı sıkıntıyla başa çıkmaktadır.  

Katılımcılar içinde en yaşlı olan A.A. ise oğlu ameliyat sonrası gittikçe düzelmektedir. A.A. 
oğlunun başına gelen sıkıntı ile güzel ve olumlu bir şekilde başa çıktığı anlaşılmaktadır. 
Sıkıntı anında hayata veya kadere küsmediği anlaşılmaktadır. Oğlunun sıkıntısı sonucu 
aslında empati yapma yeteneği kazandığı anlaşılmaktadır. Çünkü yaşadığı sıkıntının bir 
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benzerinin başkasının yaşamamasını istemekle beraber vatanın ve devletinin geleceğinin daha 
iyi olmasını arzulamaktadır. Bu onun hayata dair bakışında pro-sosyal davranışlar 
sergilemeye meyilli olduğu anlamına gelmektedir. Bu yüzden bu durum A.A.'nın aslında 
yaşadığı sıkıntı ile aktif sabır içinde başa çıktığını göstermektedir. 

Bu konuda ileride yapılacak çalışmalara şu tavsiyelerde bulunulabilir: Bu çalışma nitel bir 
çalışma olup nicel yöntemle sabır üzerinde bir ölçek geliştirilip geniş kitleler üzerinde başa 
çıkma açısından sabra ilişkin çalışmalar yapılabilir. Yurt içinde şu ana kadar sabır üzerine 
geliştirilmi ş bir ölçeğin olmadığı görülmektedir. Ayrıca sabır üzerinde yarı deney metodu 
kullanarak sabırla ilişkili geliştirilecek eğitim programları test edilebilir. Geliştirilen eğitim 
programları ile bireylerin olaylara karşı sergiledikleri pasif sabırları aktif hale getirilmeye 
çalışarak psikolojik danışmanlık hizmetlerine katkı sağlanabilir.  
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FAĐZ ORANI VE ENFLASYONUN GAYR ĐMENKUL YATIRIM ORTAKLI ĞI 
GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDEKĐ ETK ĐSĐNE YÖNEL ĐK BĐR UYGULAMA 

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ZÜGÜL ∗∗∗∗  Yrd. Doç. Dr. Cumhur ŞAHĐN∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Ocak 2002- Aralık 2012 dönemi aylık verileri kullanılarak, gayrimenkul yatırım ortaklığı 
endeks getirisi ile kısa vadeli mevduat faiz oranı ve enflasyon oranı arasında bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmektir. Çalışmada temel kavramlar finansal çerçevede kısa, kısa açıklanmaya çalışıldıktan sonar, literatürde 
konumuzla ilgili çalışmalardan örneklere sonuçlarıyla yer verilmiştir. Çalışmanın devamında zaman serisi verileri 
“En Küçük Kareler Yöntemi”ne göre değerlendirilmiş olup verilerin analizinde çok değişkenli regresyon yöntemi 
kullanılmıştır. Nihayetinde, kabul edilen varsayımlarla bağlantılı elde edilen sonuçlara göre enflasyon oranı ile 
gayrimenkul yatırım ortaklığı endeks getirisi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, mevduat faiz oranı ile gayrimenkul 
yatırım ortaklığı endeks getirisi arasında ise anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Faiz Oranı, Enflasyon, Zaman Serileri, Çoklu  Regresyon  

AN APPLICATION FOR THE EFFECT OF THE INTEREST RATE AND INFLATION 
ON REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS RETURNS 

Abstract 

The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between Istanbul Stock Exchange Real 
Estate Investment Trusts  Index and short term deposit interest rate and inflation by using data of January 2002 – 
December 2012. In our work after the short description of  the basic financial concepts we try to feature the cases 
related to the matter.Time series datas are evaluated based on “Smallest Square Technique” and multivariate  
regression analysis is used. According to the results, it appeared to be a negative   relationship between Real Estate 
Investment Trusts  Index and deposit interest rate, whereas no relationship between Real Estate Investment Trusts  
Index and inflation rate.   

Key Words: Real Estate Investment Trusts, Interest rate, Inflation, Time series, Multivariate regression  

1. GĐRĐŞ 

Temelde beklenen getirileri ve riskleri ile şekillenen finansal yatırım kararlarında, söz konusu 
getiriler çeşitli makro ve mikro faktörlerin etkisine açıktır. Bu faktörlerin hepsini tek tek saymaya 
çalışmak böyle bir çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Söz konusu faktörlerin makro düzeyde en 
önde gelenleri arasında enflasyon ve faiz oranları temel kavramlar olarak gösterilebilir. Bu 
ikilinin, diğer yatırımlarda olduğu gibi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (G.Y.O.)’nın beklenen 
getirileri üzerinde de etkili olması beklenir. 
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Söz konusu temel kavramlar, bütün ekonomik faaliyetlerde söz sahibi olarak önemli etki 
alanlarına sahiptirler. G.Y.O.'nın beklenen getirileri üzerine  etkileri çerçevesinde bu kavramların 
tanımları ve etkileri aşağıda ele alınacaktır. 

Mal ve hizmet fiyatları genel seviyesinin sürekli olarak artış göstermesi olarak tanımlanan 
enflasyon, sadece birkaç kalemde değil, tüketicilerin kullandıkları tüm mal ve hizmetlerde fiyat 
artışlarını kapsar. Oran olarak %2’lerin altında kaldıkça olumlu etkilerinden söz edilse de, 
kontrolden çıkan enflasyon oranları, ekonomiler ve işletmeler için çok önemli bir problem 
oluşturmaktadır. Enflasyonun bu kadar önem kazanması, gelir dağılımını bozması, ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkilemesi, ekonomide dalgalanmalara yol açması, iş gücü piyasasında 
küçülme, rekabet gücünü azaltma ve benzeri maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Enflasyon 
dönemlerinde yatırımcılar, bu maliyetleri en az zararla atlatabilmek için ellerindeki fonları, döviz, 
altın ve gayrimenkul gibi araçlara yönelterek enflasyondan korunmaya çalışacaklardır. (TCMB, 
Enflasyon ve Fiyat Đstikrarı, Ankara 2013.)  

Başlıkta yer bulan bir diğer kavram olan faiz ise, başkalarının parasını kullanmamız karşılığında 
ödediğimiz maliyet olarak tanımlanır. Ev sahibi olma örneğinde bankadan kredi kullananların, bu 
kullanım karşılığında bankaya evin değerinin yanında ödedikleri fazladan kısım faizdir. 
(MULLER, J.; "How Interest Rates Affect The Stock Market", http://www.investopedia.com 
/articles/06/interestaffectsmarket.asp, 18.04.2013) 

Yatırımlardaki faiz oranı ise, Merkez Bankası’nın bankaları fonlamada kullandığı orandır. 
Merkez Bankası, piyasada geçerli faiz oranı ile para arzını kontrol ederek, enflasyonu da kontrol 
etme peşindedir. Merkez Bankası bu oranları artırdıkça, piyasada para arzı azalırken, oranları 
azalttıkça da para arzı genişleyecektir. Böylesi bir etki alanı olan faiz oranlarının, bütün yatırım 
ve harcama kararlarını etkilemesi kaçınılmaz olacaktır. Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda 
veya istenildiği anda çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz getirisi beklentisiyle veya faiz 
getirisi beklenmeden yatırılan nakit, mevduat olarak bilinmektedir. 

Bunun yanında, günümüzde kullanılan şirket değerlemelerindeki metodlardan birisi de, gelecekte 
beklenen nakit akışlarının belli bir iskontoyla bugünkü değerlerini toplamını ifade eden 
yöntemdir. Buradaki iskonto oranının oluşumu da, faiz oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu 
yöntemle elde edilen değer bazı yatırımcılar için kazançlı bir yatırıma işaret kabul edilirken, 
bazıları için de satış sinyali kabul edilebilmektedir. Yöntemin kullandığı formül gereği, faiz 
oranlarında artış, hisse senetlerinin bugünkü değerlerinin düşmesine yol açacaktır. Oysa 
yatırımcılar pazar değerinin veya hisse senetleri fiyatlarının azalmasını istemezler. Çünkü 
yatırımlarının daha yüksek bir değerle veya kar paylarında artışla sonuçlanması beklentisiyle 
yatırım yapmaktadırlar. Aksi beklentiler söz konusu ise hisse senetlerine yatırım daha az tercih 
edilecektir. 

Çalışmanın başlığında yer alan G.Y.O. ise, ortaklıklarının tasarruflarını gayrimenkullere ilişkin 
değerlere yatırarak bir portföy oluşturmak ve işletmek suretiyle, bir yandan riskin dağılmasını, 
diğer yandan uzman ve güvenilir yönetimle tasarrufların nemalandırılmasını sağlayan kayıtlı 
sermayeli anonim ortaklıklardır. (Bahtiyar, 1999a.: 72.) G.Y.O., gayrimenkullere, gayrimenkul 
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projelerine, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve gayrimenkule dayalı haklara 
yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.(Sermaye 
Piyasası Kurulu, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları”, SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları, 
(5), Ankara,  2007.) 

GYO'ın amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım 
yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ve gayrimenkul alım satım 
kazançları elde etmek şeklinde sıralanabilir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının hisse senedini 
alan yatırımcı, gayrimenkullerin getirisinden faydalanmış olmaktadır. Nitekim portföyündeki 
gayrimenkullerin alım satımından kar sağlayan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, yılsonunda bu 
karı ortaklarına temettü olarak dağıtabilmektedir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın hissesini 
alan yatırımcı için bir diğer yarar da, aldığı hissenin zaman içinde değer kazanmasıdır. (Osman 
Oy ve Gülcan Güngüler, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Beta Yayınları, Mart 2010, Đstanbul, 
s.72)   

G.Y.O.'nın çalışma konusu edinilmesinde rol oynayan başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

- Öncelikle G.Y.O., ekonominin temel problemi olan finansman kaynağı sıkıntısı giderilecek, 
büyük gayrimenkul projelerinin finansmanı için kaynak bulunacak, gayrimenkullerin uzman 
kişilerce, rasyonel ve verimli bir yöntemle değerlendirilmesi sağlanacaktır. (Bahtiyar, 1999: 13) 

- G.Y.O. sayesinde gayri menkullerin menkul kıymetleştirilerek likit hale gelmesi mümkün 
olabilmektedir. Bu sayede atıl vaziyetteki kaynakların sermaye piyasasına, dolayısıyla ülke 
ekonomisine kazandırılması sözkonusudur.(Muhsin Mengütürk, “GYO Taleplerinde Önemli 
Artışlar Gözleniyor”, Dünya Gazetesi Eki, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, 8 Mart 2000, s.6) 

- G.Y.O. hisse senetlerinin borsada likidite kazanması ve portföy yoluyla yatırımın 
çeşitlendirilmesi, alternatif yatırımcıların sermaye piyasasına çekilmesine büyük katkı sağlar. 
Özellikle yabancı sermayenin cezbedilmesi ve ülkeye girişinin sağlanmasında bu ortaklık türü 
elverişli olup, uzun vadeli yatırım araçları peşinde olan büyük çaplı yabancı fonlardan 
Türkiye'nin yararlanmasına hizmet edebilir. (Mehmet Bahtiyar, “Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarının Önemi ve Yararı”, Dünya Gazetesi, 2 Haziran 1999, s.13) 

- G.Y.O. hisse senetleri, diğer sermaye piyasası araçları gibi, küçük yatırımcıların büyük ölçekli 
gayrimenkul yatırımlarına katılabilmelerine olanak verir. (Gamze Gökçe, “Gayrimenkul Yatırım 
Fonları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Sertifikaları ve Hazine Taşınmaz 
Mallarının Bu Yollarla Değerlendirilmesi, Ankara, 1998, s.30) 

 - Yasal çerçevesi nedeniyle devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde olan 
gecekondulaşmaya, siyasi hesaplarla yağmalanmaya ve hoyratça tasarruf edilmeye elverişli 
taşınmazlar, G.Y.O. faaliyetleriyle daha sağlıklı yapılaşmaya kavuşabilir. Tam rekabet 
piyasasında gerçek değerini bulabilecek hazine arazileri üzerinde projeler ve toplu konutlar 
hayata geçirilebilir ve böylece büyük şehirlerdeki çarpık kentleşme önlenebilir.(Saba Özmen, 
“Taşınmazların Menkul Kıymetleştirilmesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları”, Yaklaşım 
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Yayıncılık – ARC Eğitim Đşbirliğiyle 27.6.1998'de Đstanbul'daki GYO panelinde sunulan tebliğ, 
s.7) 

2011 sonunda 6,23 milyar ABD dolarlık piyasa değerine sahip G.Y.O.'mız,2012 itibariyle küresel 
piyasalarda 7,62 milyar ABD dolarlık piyasa değerine ulaşarak birçok gelişmiş ülkenin gerisinde 
kalmasına rağmen Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerden önce gelmektedir. Sağladıkları 
getiriler açısından da, 2002-2011 dönemi itibariyle Türkiye'de 10 yıllık enflasyon ortalaması  % 
11,67 olurken, aynı dönemde yıllık GYO getiri ortalaması % 21,46 ile enflasyonun üstünde 
gerçekleşerek, enflasyona karşı korunaklı bir yatırım alternatifi özelliği de sergilemektedir. 

2. LĐTERATÜR ARA ŞTIRMASI 

Literatürde faiz oranı ile enflasyonun gayrimenkul yatırım ortaklığı getirisi üzerindeki etkilerini 
inceleyen çalışmalar olmakla birlikte bunların sayısı fazla değildir. Bunlardan birkaçına aşağıda 
değinilmiş tir: 

Chen ve Tzang, regresyon yöntemini kullanmak suretiyle GYO’ların faiz oranı ve enflasyona 
olan duyarlılığını araştırdıkları çalışmada 1973–1985 periyodunu ele aldılar. Analizler 
neticesinde GYO’ların faiz oranlarına karşı duyarlı olmadığı, ancak enflasyondaki değişime karşı 
duyarlı olduğu sonucuna ulaştılar. (Chen, K. C. and D. D. Tzang, Interest Rate Sensitivity of Real 
Estate Investment Trusts, Journal of Real Estate Research, 1988, 3:3, 13–22. 
http://aux.zicklin.baruch.cuny.edu/jrer/papers/pdf/past/vol03n03/v03p013.pdf 15.04.2012 ) 

Park, Mullineaux ve Chew, GYO getirileri ile beklenen enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmada, Fama ve Schwert tarafından geliştirilen genelleştirilmiş  Fisher yönteminden 
yararlanılmıştır.  Analizlerin sonucunda, GYO’ların beklenen enflasyona karşı kısmi bir korunma 
sağladığı ve GYO getirisi ile enflasyon oranı arasında ise anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
olduğu, faiz oranları ile GYO getirisi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı bulgusu elde 
edilmiştir. (Park, J. Y., D. J. Mullineaux and I. K. Chew, Are REITs Inflation Hedges?, Journal 
of Real Estate Finance and Economics, March 1990, 91–102. 
http://www.springerlink.com/content/v60112l65j972032/ 18.04.2012) 

Le ve Roll’un Birleşik Devletler ve Kanada’da faiz oranları, beklenen enflasyon ve GYO 
getirilerini kıyasladıkları makalede yatay kesit veri yöntemini kullanmışlardır. Verilerin 
analizinden, enflasyon oranının GYO getirileri üzerinde etkisinin Kanada için ’ anlamlı ve negatif 
yönlü bir etkisinin olduğu buna karşın Birleşik Devletler’de bu etkinin çok daha az olduğu ve 
hatta pozitif yönlü olduğu; faiz oranlarının GYO getirileri üzerindeki etkisinin ise, Kanada için 
anlamlı ve negatif yönde iken Birleşik Devletler için ise çok düşük olduğu ve yönünün muğlâk 
olduğu anlaşılmıştır. (http://www.usc.edu/schools/business/FBE/ seminars/papers/FinDay_4-4-
08_ROLL.pdf 21.04.2012) 

Nishigaki’nin çalışmasında GYO getirileri bağımlı değişken, enflasyon ve faiz oranı ise bağımsız 
değişkenler olarak ele alındı. Verilerin analizinde vektör hata düzeltme modeli (VECM) 
kullanıldı. Verilerin analizinden, GYO getirileri ile enflasyon arasında anlamlı ve negatif yönlü 
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bir ilişki olduğu, faiz oranlarının ise GYO getirileri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı 
anlaşılmıştır. (“An Analysis of The Relationship Between US REIT Returns, Economics Bulletin 
13, 2007, http://www.accessecon.com/pubs/EB/2007/Volume13/EB-07M20001A.pdf, 
25.04.2012) 

Chen, Hsieh, Vines ve Chiou’nun makroekonomik ve firmaya özgü değişkenlerin gayrimenkul 
getirileri üzerindeki etkilerini araştırdıkları makalede regresyon metodundan yararlanılmış olup 
veriler analiz edildiğinde enflasyon oranının GYO getirileri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı, 
fakat faiz oranının GYO getirisi üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu 
sonucuna ulaşıldı. (Macroeconomic Variables, Firm-Specific Variables and Returns to REIT’s, 
Journal of Real Estate Research, Vol:16, Number:3 , 1998, 269-278, 
http://www.business.fullerton.edu/finance/journal/papers/pdf/past/.../v16p269.pdf 25.04.2012)  

Chatrath ve Liang’ın GYO’larla kısa vadeli faiz ve enflasyon arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ele 
aldıkları çalışmada verilerin analiz edilmesinde çok değişkenli regresyon yöntemi kullanılmış 
olup, sonuç olarak GYO getirileri ile enflasyon arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
olmasına karşın faiz oranlarının anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur. (REITs and Inflation: A 
Long-Run Perspective, Journal of Real Estate Research, Vol:16, Number 3 , 1998, 311-325, 
http://www.business.fullerton.edu/finance/journal/papers/pdf/past/.../v16p311.pdf 27.04.2012) 

Mueller ve Pauley, faiz oranı hareketlerinin GYO getirileri üzerindeki etkisini inceledikleri 
makalelerinde faiz oranı ve enflasyonu açıklayıcı değişken, GYO getirisini ise açıklanan 
değişken olarak kullanmışlardır. Çok değişkenli regresyon metodunun kullanıldığı çalışmada, 
faiz oranının GYO getirisi üzerinde çok zayıf bir etkisinin olduğu ve bu ilişkinin negatif yönlü 
olduğu, buna karşın enflasyonun etkisinin ise faiz oranına kıyasla daha güçlü ve pozitif yönlü 
olduğu sonucuna varmışlardır. 
(http://aux.zicklin.baruch.cuny.edu/jrer/papers/pdf/past/vol10n03/v10p319.pdf 27.04.2012) 

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEM Đ 

Bu çalışmada mevduat faiz oranı ve enflasyon oranının gayrimenkul yatırım ortaklığı getirisi 
üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu bakımdan faiz oranı ve enflasyonun GYO getirisi 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı, eğer anlamlı bir ilişki varsa bu etkinin yönü ve 
şiddeti incelenecektir. 

Bu araştırmada GYO getirisi bağımlı değişken, enflasyon oranı (TÜFE) ve mevduat faiz oranı ise 
bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. GYO getirilerine ĐMKB veritabanından, faiz oranı ve 
enflasyon oranına ise Merkez Bankası’nın ilgili web sayfasından ulaşılmıştır. Çalışmada 
gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksine (GYO) faiz haddi ve tüketici fiyatları endeksinin (Tüfe) 
etkileri araştırılmıştır. Verilerin analizinde e-views 5.1 yazılım programından yararlanılmıştır. Bu 
çerçevede Ocak 2007- Aralık 2012 dönemi için aylık veriler kullanılmış ve çalışmada kullanılan 
serilere ilişkin betimsel istatistikler gösterilmiş ve serilere ilişkin fikir sahibi olmak amacıyla 
serilerin zaman serisi  grafiklerine bakılmıştır. Zaman serileri gözlem sonuçlarının zamana göre 
dağılım gösterdiği serilerdir.  Bir değişkenin değişen zamanlarda gözlenen değerlerini bildirirler. 
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Daha sonra serilerin birim köke sahip olup olmadığı Genişletilmiş Dickey Fuller testi (ADF) 
kullanılarak araştırılmıştır. Son olarak regresyon modeli kurularak faiz haddi ve Tüfe’nin 
GYO’ya etkilerine bakılmıştır. Bunlara ek olarak kabul edilen regresyon modeline ilişkin hata 
terimlerinin normal dağılıma uygun olması, hata terimlerinin otokorelasyona sahip olmaması ve 
hata terimlerinin değişen varyansa sahip olmaması varsayımları incelenmiştir. Ekonomi ve 
işletmecilik alanlarında herhangi bir bağımlı değişkeni tek bir bağımsız değişken ile açıklamak 
mümkün değildir. Ekonomik modeller, genellikle birden fazla sebebin sonucudurlar. Çok fazla 
sayıda değişken bir araya gelerek bir diğer değişkeni etkileyebilmektedirler. Bu değişkenler aynı 
zamanda kendi aralarında da birbirlerini etkileyebilmektedir. Bu sebeple, bu tür birden fazla 
değişkenin kullanılması gereken durumlarda tekli regresyon analizi yapılması mümkün değildir. 
Birden fazla bağımsız değişken kullanılarak yapılan regresyon analizine "çoklu regresyon analizi 
adı verilir. 

Araştırma hipotezleri şunlardır: 

H1: Enflasyon oranı ile GYO getirisi arasında anlamlı bir ilişki vardır ve bu 

pozitif yönlü bir ilişkidir. 

H2: Faiz oranı ile GYO getirisi arasında anlamlı bir ilişki vardır ve bu 

iliş ki negatif yönlüdür. 

H3: Faiz oranının GYO getirisini açıklama gücü, enflasyona kıyasla daha yüksektir. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılacak Serilere Đlişkin Betimsel Đstatistikler 

Đstatistik GYO Faiz Tüfe 

Ortalama 29 427 18.17 0.68 

Medyan 31 100 16.93 0.58 

En yüksek 44 870 25.68 3.27 

En düşük 11 140 12.01 -  1.43 

Standart    
sapma 8 690 3.82 0.91 
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Çarpıklık -  0.51 0.29 0.46 

Basıklık 2.56 1.78 3.24 

Jarque-Bera Đst. 3.17 4.56 2.23 

Gözlem sayısı 60 60 60 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi ele alınan dönemde 44 
870 ile 11 140 arasında değişirken, faiz haddi %25.68 ile %12.01, tüketici fiyatları endeksi 
%3.27 ile -%1.43 arasında değerler almıştır. Seriler arasında GYO serisi sola çarpık iken diğer 
değişkenler sağa çarpıktır. Basıklık katsayıları normal dağılıma göre serilerin yapısını 
göstermektedir. Buna göre Tüfe dışındaki değişkenler normal dağılıma göre basıktır. Çarpıklık ve 
basıklık katsayıları serilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı hakkında fikir vermektedir. 
Serilerin normal dağılıma uygun olup olmadıklarına Jarque-Bera istatistiğine göre karar 
verilebilir. Buna göre tüm seriler çalışmada kullanılan 60 gözleme göre normal dağılıma uyum 
sağlamaktadır. 

Seriler hakkında fikir sahibi olmak amacıyla serilerin zaman grafikleri aşağıdaki şekillerde 
gösterilmiştir.  

Şekil 1. GYO Endeksinin Grafiği 
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Şekil 2. Faiz Oranı Grafiği 

 

Şekil 3. Tüfe Grafiği 

 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksine faiz haddi ve tüketici fiyatları endeksinin etkilerini 
gözlemlemek amacıyla kurulacak regresyon modelinden önce serilerin durağan olup olmadıkları 
incelenmiştir. Çalışmada kullanılacak serilerin birim kök içerip içermediklerini test etmek 
amacıyla ADF testi kullanılmıştır. ADF testi modele kesim ve trendin eklendiği ve eklenmediği 
durumlar için aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

155 

Tablo 2. Kesim ve Trendsiz Durumda ADF Testi 

Değişken 

Düzeyde Birinci Fark 

Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri 

GYO 1 -0.6445 0.4338 0 -60.222 0.0000 

Faiz 1 -10.072 0.2784 0 -50.968 0.0000 

Tüfe 0 -43.904 0.0000       

 

Tablo 3. Kesimli ve Trendsiz Durumda ADF Testi 

Değişken 

Düzeyde Birinci Fark 

Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri 

GYO 3 -20.674 0.2583 0 -59.691 0.0000 

Faiz 1 -15.925 0.4799 0 -51.207 0.0001 

Tüfe 0 -59.434 0.0000       
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Tablo 4. Kesimli ve Trendli Durumda ADF Testi 

Değişken 

Düzeyde Birinci Fark 

Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri Gecikme 
Sayısı 

ADF Test 
Đstatistiği 

p-değeri 

GYO 3 -24.172 0.3671 0 -59.499 0.0000 

Faiz 1 -23.181 0.4177 0 -51.119 0.0005 

Tüfe 0 -58.954 0.0000       

 

Yukarıdaki tablolarda ADF test sonuçları modelde (i) kesim ve trendin olmadığı, (ii) kesimin 
olduğu trendin olmadığı ve (iii) kesim ve trendin olduğu durumlar için gösterilmiştir. Tablolarda 
modelde Schwarz Bilgi Kriterine göre karar verilen gecikme sayıları, ADF test istatistiği ve bu 
istatistik değerinin olasılık değerleri yer almaktadır. Buna ek olarak her üç durumda da düzeyde 
durağan olmayan GYO ve Faiz değişkenleri için birinci fark alındığında ADF test sonuçları 
tablolarda gösterilmiştir. Sonuç olarak her üç modelde de GYO ve Faiz değişkenleri birinci fark 
alındığında durağanlaşırken, Tüfe değişkeni düzeyde durağan olmaktadır.  

 Seriler arası ilişkilerin incelenmesi amacıyla tüm serilerin durağan oldukları düzeyler 
kullanılarak VAR analizi gerçekleştirilebilir. VAR analizi gecikme sayısına duyarlı olduğundan 
öncelikle değişkenler için uygun gecikme sayısı belirlenecektir. Bu çerçevede modelin simetrik 
yapısını bozmamak amacıyla tüm değişkenler için aynı gecikme sayısı alınacaktır. Bunun 
yanında VAR analizinde değişkenlerin modele giriş sırası dışsaldan içsele doğru olmalıdır. 
Değişkenlerin gecikme sayısının tespit edilmesi amacıyla birçok ölçüt kullanılabilir. LR test 
istatistiği (LR), nihai tahmin hatası (FPE), Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwartz Bilgi Kriteri 
(SIC), Hannan Quinn Bilgi Kriteri (HQC) bu ölçütler arasındadır. Çalışmada seriler için 12. 
gecikmeye kadar sınamalar yapılmış ve belirtilen ölçütlere göre uygun gecikme sayıları elde 
edilmiştir. Sonuçlar tablo 8’de belirtilmiştir.  
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Tablo 5 VAR Modeli Đçin Uygun Gecikme Sayısı 

Gecikme 
Sayısı LR FPE AIC SIC HQC 

0 NA  6251834 24.16 24.28 24.21 

1 16.70 6225860 24.16 24.63 24.33 

2 16.88 6020740 24.12 24.94 24.43 

3 19.19 5326594 23.98 25.16 24.43 

4 17.65 4763886 23.85 25.38 24.42 

5 4.83 6226219 24.07 25.96 24.78 

6 9.55 6906345 24.11 26.36 24.96 

7 0.74 10763120 24.47 27.07 25.45 

8 7.64 12678451 24.50 27.46 25.61 

9 9.97 13160624 24.36 27.67 25.61 

10 3.16 20349825 24.55 28.21 25.92 

11 8.76 21659352 24.26 28.27 25.77 

12 5.79 29741114 24.06 28.43 25.70 
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Tablo 5’de VAR modelinde kullanılacak uygun gecikme sayıları çeşitli ölçütlere göre 
belirtilmiştir. Kullanılan ölçütler arasında FPE, AIC, SIC ve HQC değerlerini en küçük yapan 
gecikme sayısı uygun gecikme sayısı olarak belirtilir. LR testinde ise T gözlem sayısını, m 
kısıtsız modeldeki tahmin edilecek parametre sayısını,  kısıtlı modele ilişkin artık terimlerin 
varyans kovaryans matrisinin determinantının logaritmasını ve  kısıtsız modele ilişkin artık 
terimlerin varyans kovaryans matrisinin determinantının logaritmasını gösterirken 

 test istatistiğini anlamlı yapan gecikme uzunluğu uygun gecikme 
uzunluğu olarak değerlendirilmektedir. Buna göre LR testi, FPE ve AIC ölçütlerine göre 
dördüncü gecikme en uygun gecikme olurken SIC ve HQC ölçütlerine göre değişkenlerin 
gecikmeli değerleri modelde yer almamaktadır. Sonuç olarak, tüm ölçütler birlikte 
düşünüldüğünde modelde değişkenlerin dördüncü gecikmeli değerlerinin yer alması gerektiğine 
karar verilmiştir. 

Uygun gecikme sayısının tespit edilmesinin ardından, Granger Nedensellik testi ile değişkenlerin 
içsel-dışsal olma durumları incelenmiştir. Granger Nedensellik testi sonuçları tablo 6’da 
gösterilmiştir.     

Tablo 6 Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Hipotez F-Đstatistiği p-Değeri 

GYO, FAIZ'in Granger Nedeni Değildir 1.1861 0.3295 

FAIZ, GYO'nun Granger Nedeni Değildir 3.7858 0.0096 

TUFE, FAIZ'in Granger Nedeni Değildir 1.3020 0.2833 

FAIZ, TUFE'nin Granger Nedeni Değildir 0.5996 0.6648 

TUFE, GYO'nun Granger Nedeni Değildir 0.6057 0.6605 

GYO TUFE'nin Granger Nedeni Değildir 1.5313 0.2088 

Tablo 6’da görüldüğü üzere değişkenler arasında yalnızca FAIZ değişkeni GYO değişkeninin 
Granger Nedenidir. Bu çerçevede iktisadi teori de dikkate alınarak değişkenlerin TUFE-FAIZ-
GYO şeklinde sıralanması gerektiğine karar verilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan VAR modeli 
tahmin sonuçları tablo 7’de yer almaktadır.  
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Tablo 7 VAR Modeli Sonuçları 

 TUFE FAIZ GYO 

TUFE(-1) 0.26341 0.08478 -285.04630 

 [ 1.70756] [ 0.58433] [-0.72226] 

TUFE(-2) -0.23898 -0.38014 197.01980 

 [-1.59875] [-2.70403] [ 0.51519] 

TUFE(-3) -0.01604 0.21523 -742.45420 

 [-0.10060] [ 1.43569] [-1.82058] 

TUFE(-4) -0.31037 0.15545 -14.14695 

 [-1.91934] [ 1.02213] [-0.03420] 

FAIZ(-1) 0.13242 0.44967 -1052.67900 

 [ 0.80965] [ 2.92325] [-2.51569] 

FAIZ(-2) 0.10787 0.01857 -105.60010 

 [ 0.59655] [ 0.10917] [-0.22826] 

FAIZ(-3) -0.22658 0.09776 238.08260 

 [-1.42866] [ 0.65541] [ 0.58675] 

FAIZ(-4) 0.11666 -0.12654 -967.81020 
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 [ 0.76914] [-0.88701] [-2.49399] 

GYO(-1) 0.00007 0.00003 0.26596 

 [ 1.28637] [ 0.54015] [ 1.87322] 

GYO(-2) -0.00012 0.00008 -0.22055 

 [-2.32587] [ 1.60485] [-1.66732] 

GYO(-3) -0.00001 0.00007 0.33141 

 [-0.15115] [ 1.28691] [ 2.19592] 

GYO(-4) -0.00003 -0.00012 -0.04867 

 [-0.58566] [-2.18979] [-0.33408] 

Sabit 0.86645 -0.09572 197.24810 

 [ 4.02616] [-0.47292] [ 0.35825] 

 R2 0.36128 0.40773 0.45464 

Düzeltilmi ş R2 0.17879 0.23850 0.29882 

F-Đstatistiği 1.97970 2.40942 2.91775 

Köşeli parantez içindeki değerler t- istatistiklerini göstermektedir. 

Modelin tahmin edilmesinin ardından, model uygunluk testleri yapılmıştır. Bu çerçevede modelin 
artıklarının birbirleriyle ilişkili olup olmadıklarını tespit edebilmek için LM testi, artık terimlerin 
normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için Cholesky dikleştirilmesi kullanılarak 
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normallik testi yapılmıştır. Bunun yanında artık terimlerin değişen varyansa sahip olup 
olmadıklarını tespit edebilmek için White test yapılmıştır. Hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili 
olmadığı, normal dağılıma uygun olduğu ve değişen varyansa sahip olmadığı görülmüştür.   

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Bu çalışmada faiz oranı ve enflasyon oranının ĐMKB’de iş lem gören gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları endeks getirisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bugüne kadar bu iki makro 
değişkenle GYO getirileri arasındaki ilişkiyi ele alan çalışma sayısı az olup üstelik bu açıdan 
Türkiye’de böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma literatüre önemli 
bir katkı sağlayacaktır. Ocak 2007 – Aralık 2012 periyodu için GYO endeksini etkilemesi 
mümkün makroekonomik değişkenlerden faiz oranı ve enflasyon çoklu regresyon analizine dâhil 
edilmiştir.  

Yapılan analizler neticesinde; GYO ile tüfe arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya 
çıkmıştır ve bu sonuç beklentiye uymamaktadır.Mevduat faizi, tasarruf sahipleri tarafından en 
çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. TCMB faizleri düşürdüğünde piyasadaki TL 
mevduatı faizleri de düşecektir. Bu da yatırımcıların faizden elde ettikleri getirilerin azalmasına 
yol açarak tasarruflarını gayrimenkul gibi daha yüksek getirili araçlara yöneltecektir. Veriler 
analiz edildiğinde beklendiği gibi mevduat faiz oranı ile gayrimenkul yatırım ortaklığı getirisi 
arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Hipotez sonuçlarıyla ilgili bir başka çıkarım risk yönetimiyle ilgilidir. Makroekonomik 
değişkenlerden olan faiz oranı ile GYO endeksi arasındaki negatif korelasyon yatırımcılara 
hedging olanağı sağlayabilir. Böylece mevduat faizinde bir düşüş görüldüğünde yatırımcılar 
tasarruflarını GYO hisse senetlerine yönelterek risklerini azaltabilecek ve hatta yüksek getiri elde 
edebileceklerdir. 
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LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN 
AKADEM ĐSYENLĐK MESLEĞĐNE BAKI ŞI: ESK ĐŞEHĐR OSMANGAZ Đ 

ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ  

JEL KOD: M30-3 

Fazıl ŞENOL ∗∗∗∗             Şule ŞENOL ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ  

Bu çalışmada, hayati kararlardan biri olan meslek seçimi aşamasındaki üniversite öğrencilerinin 
akademisyenlik mesleğine bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Nisan 2013 tarihinde yürütülen 
araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Hazırlanan anket lisans düzeyinde turizm eğitimi alan son sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezler Ki-kare Testi, Mann-Whintey U ve Kruskall 
Wallis Analizi ile test edilmiş ve hipotezler kabul görmüştür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde lisans 
düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin akademisyenlik mesleğine bakış açılarını belirlemek amacıyla 
oluşturulan ifadeler faktör analizine tabi tutulmuş ve bunun sonucunda ‘iş güvencesi’, ‘çalışma koşulları’ ve  
‘kariyer’ olmak üzere üç faktör boyutu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerden hareketle ‘akademisyenlik mesleğini tercih etme’ 
düşüncesi ile öğrencilerin cinsiyetleri, aile gelirleri ve not ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda; turizm öğrencilerinin akademisyenlik mesleğine bakış açılarının cinsiyetleriyle ilgili anlamlı bir 
farklılık olmadığı ancak öğrencilerin aile gelirleri ile akademisyenlik mesleğine bakış açıları ve öğrencilerin not 
ortalamalarıyla da akademisyenlik mesleğine bakış açıları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucu elde 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Üniversite, Lisans Düzeyi, Turizm Öğrencileri, Akademisyenlik Mesleği, 
Kariyer Seçimi 

 

OVERVIEW OF STUDENT WHO ARE STUDYING IN BACHELOR'S DEGREE TO 
THE ACADEMICS PROFESSION:  ESKĐŞEHĐR OSMANGAZ Đ UNIVERSITY 

SAMPLE 

ABSTRACT 

In this study, the university students' career choice in stage one of the crucial decisions academics 
profession perspective is measured in what size. To this end, have been used in research survey conducted on 
April 2013. The questionnaire was applied to the field of tourism education at the undergraduate level senior 
students. Tested the hypotheses of the research, with Chi-square test, Kruskal Wallis and Mann-Whintey analysis 
and hypotheses have been accepted. The statements generated to determine the perspectives of academics 
professional students studying in the tourism departments of the university were subjected to factor analysis, and 
as a result of the consequent 'job security', 'working conditions' and 'career', including three factors were 
determined size.  

In this study, has been investigated whether there is relationship gender-family income-academic 
achievement between by selecting the academics profession. The results of the study showed that there is no 
significant relationship between gender by prefering to scholarship but analysis of the results showed that there 
is a difference with  the point of view of the students to academics profession between family income of the 
students and with  the point of view of the students to academics profession between academic success of 
students. 

Keywords: University, Bachelor's Degree, Tourism Students, Academician Profession, Career Choice 
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1.GĐRĐŞ 

Meslek, bireylerin hayatlarını kazanmak için yerine getirdikleri, kuralları toplumca 
belirlenmiş ve belirli bir eğitimin sonucunda kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinliklerin 
bütünüdür. Meslek seçimi ise bireyin tercih ettiği meslekler arasından birini ayırması ve bu 
mesleğe girmek için çaba göstermesidir. Bireyler mesleğini seçerken, kendi bireysel 
özellikleri ile seçecekleri mesleğin nitelikleri arasında bir uyum olmasına dikkat etmektedirler 
(Sarıkaya ve Khorshid, 2009:394). Dolayısıyla meslek seçimi, öğrencilerin eğitim yaşamında 
vermek zorunda olduğu en önemli kararlardan biri olup birçok faktörden etkilenen karmaşık 
bir karar verme sürecidir. 

Üniversite yılları öğrencilerin kariyerleri ile ilgili keşif aşaması olup, kariyer 
seçenekleri bu dönemde değerlendirmektedirler (Martens ve Felissa, 1998). Bu aşamada 
onları doğru seçim yapmaya yönlendirmek gelecekteki çalışma yaşamları için son derece 
önemlidir. Yirminci yüzyılda eğitimli insan sayısında görülen artış, insanların okul 
yaşamlarından itibaren, kariyer hedeflerini belirleyecek bir plan dahilinde çalışma yaşamına 
girmelerini zorunlu kılmaktadır. Yeni ekonomik düzen içerisinde, artık hiçbir ülkede “yaşam 
boyu iş” garantisi kalmamış “yaşam boyu eğitim” ve “istihdam edilebilirlik” kavramları 
geçerlilik kazanmıştır (Kurt, 2004). 

Bilindiği üzere üniversite öğrenimi ile bireye, alanında temel bilgi verilmesi ve iş 
yaşamına hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerden öncelikle sınıflarında 
başarılı olmaları beklenir. Kişilerin lise ve üniversite çağlarında yaşadıkları deneyimlerin, 
kariyerlerini şekillendirme aşamasında kalıcı etkileri bulunmaktadır (Kleinberg, 1976). 
Öğrencilerin kariyer tercihi aşamasında doğru seçim yapabilmesi için yaratıcılık, rekabet, iş-
yaşam dengesi, iş disiplini, işe bağlılık, ücret, sosyal imkanlar, başarılarının ödüllendirilmesi, 
işyerindeki eğitim imkanları, kişiler arası iletişim, serbestlik ve bağımsız çalışabilme, değer 
yargıları gibi konuları dikkate almalarının, çalışma yaşamına uyum sağlama sürecinde, 
yaşayacağı sıkıntıları azaltıcı etkisinin olacağı açıktır (Erdoğan, 2008:164).  

Sıralanan bu faktörler arasında geçmişte, ücret ve sosyal imkanlar gibi faktörler ilk 
talep edilen seçenekler olurken, günümüzde gençlerin kariyer gelişimlerini sağlayacak bir 
pozisyon ve buna uygun bir ortamı daha fazla önemsedikleri görülmektedir (Soysal, 2006). 

Bireylerin meslek seçimlerini etkileyen diğer faktörler; yaş, cinsiyet, sahip olduğu kişilik 
özellikleri, ailesi, kardeş sayısı, yakın ilişkide bulunduğu kişiler, okul öncesi ve okul 
dönemindeki eğitimi, ihtiyaçları, sahip olduğu ilgileri ve değerler sistemi, benlik kavramı, 
genel ve özel yetenekleri, diğer kişilik özellikleri, içinde yaşadığı çevrenin özellikleri, 
ekonomideki mevcut iş alanları ve istihdam koşulları ile piyasadaki arz ve talep durumu gibi 
faktörlerdir (Anılan vd, 2008:239). 

Akademisyenlik kavramı ve bu kavramı besleyen temel dinamiklerle ilgili tartışmalar 
çok daha eskiye dayanmasına rağmen tüm toplumsal değişimler ve bu değişimlerle gelen yeni 
tartışmalar akademisyenliğin öğretim ve/veya araştırma yönelimli olması nedeniyle 
güncelliğini kaybetmemektedir. Akademisyenliğin, bilgi işçileri olarak sayılan diğer meslek 
gruplarından farklı yönleri olan özellikli bir meslek olması (örneğin, eğitim ve akademik 
çalışma yapmak gibi farklı yönleri içeriyor olması, üniversite dışında bir ortamda 
akademisyenlikten söz edilememesi gibi.) onun daha ayrıntılı bir biçimde sorgulanması 
sonucunu getirmektedir (Odabaşı vd, 2010). 
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Bu çalışma, üniversitede lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin 
akademisyenlik mesleğine bakış açıları ve bu mesleği seçmelerinde etkili olan faktörleri 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda elde edilen bulguların ışığında öğrencilerin 
cinsiyetleri, not ortalamaları ve aile gelirleri ile akademisyenlik mesleğini seçme isteklerinin 
ne oranda bağlantılı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. LĐTERATÜR 

Akademisyenlik kavramının kökü, Plato’nun öğrencilerine ders verdiği zeytinliğe 
verilen  bir ad olan ‘akademeia’dan gelirken sözlük anlamı itibariyle akademisyenlerin 
yöntemleri, disiplinleri ve becerileri anlamını ifade etmektedir (Erdem, 2008’den aktaran, 
Odabaşı, 2010:128). Araştırmacılar bu kavrama; bilginin keşfi, entegrasyon, öğretim, 
öğretme, araştırma, yönetim ve toplum hizmeti şeklinde anlamlar yüklenmektedirler (Boyer, 
1990) 

Son yıllarda ağır iş yükü ve ele geçen kazancın tatmin etmediği düşüncesi ile 
akademisyenlik mesleğine olan ilginin azaldığı söylemek mümkündür ancak yine de 
akademisyenlik toplumda kişiye sağladığı sosyal statü nedeniyle üniversite mezunları 
arasında ilgi duyulan önemli bir kariyer alanı yaratmaktadır. Özellikle turizm eğitimi alan 
öğrencilerin sektörde iş kariyeri yapmaları konusundaki olanakların kısıtlılığı onlarda 
akademisyenlik alanında kariyer yapma düşüncesini doğurmaktadır.  

Kariyer, bireyin kendi kişili ğine uygun yön ve yolu belirleme ve kendisini 
gerçekleştirme çabası olarak tanımlanmaktadır (Kaynak, 1996). Sümer’e göre ise kariyer, 
ilerlemeyi ve yönetim hiyerarşisinde yukarıya doğru yükselmeyi ifade eder  (Sümer, 2008). 
Bu bağlamda, kariyer, insanın iş hayatı boyunca yer aldığı basamaksal mevkileri, yaptığı 
işleri, bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışları kapsamaktadır (Kozak, 2001:17). Đlgili 
çalışmalarda kariyer kavramının odak noktasının birey olduğu görülür. Birey çalışma hayatına 
atıldığı ilk günden itibaren bazı ihtiyaçlarını karşılamak, beklenti ve arzularını tatmin etmek, 
geleceğe yönelik planlarını yaparak işinde ilerlemek ve sonuçta da başarılı olmak ister 
(Akoğlan, 2001:2-3). Kariyer konusunda kabul gören en temel yaklaşım, bireyin sevdiği, 
kendini doğru ifade edebileceği, hepsinden de önemlisi kişili ğine ve yeteneklerine uygun bir 
iş seçmesi ve kariyer gelişimini şekillendirmesi olmaktadır. Ancak, literatürde ‘kariyer’ ile 
‘i ş’ zaman zaman aynı anlamda da kullanılsa da (Sümer, 2005) kariyer, iş ile ifade edilmek 
istenilenden daha geniş bir anlam ifade etmektedir.  

Kozak’a (1999) göre, kariyer, bireyin iş yaşamının her yönü, hatta iş dışı ili şkileri 
üzerinde etkiye sahiptir. Đnsanların yaşamında önemli bir yere sahip olan kariyer, planlanma 
sürecinde birey, kendi becerilerini, değerlerini ve ilgi alanlarını belirledikten sonra meslek 
araştırması yaparak kariyer hedeflerini belirlemektedir. Diğer yandan bireyin sosyo-ekonomik 
durumu ve aile etkisi gibi faktörler de, ülkeler ve kültürler arasında farklılık arz etmekle 
birlikte meslek seçimi üzerinde etkili olmaktadır (Genç vd.,2007:50). Bireylerin kariyer 
seçimlerinde; kişilik, zeka, özgüven, değer, inanç ve tutumlar, sosyal durum ve kültürlere göre 
farklılaşan kimlik belirleyicilerin de etkili olduğu belirtilmektedir.  

Bireylerin motivasyonu konusundaki en popüler yaklaşım Maslow (1954) tarafından 
ortaya konulmuştur (Coe, 1985:11). "Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi" olarak 
isimlendirilen yaklaşımın temel özelliği, gereksinmelerin fizyolojik ihtiyaçlardan kendini 
gerçekleştirme ihtiyacına uzanan bir sıra düzeni içerisinde düzenlenmiş olmasıdır (Maslow, 
1954:80-91). Maslow'a göre sağlıklı bir birey; fizyolojik, güvenlik, ait olma, sevgi, saygı gibi 
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ihtiyaçları giderdikten sonra öncelikli olarak kendini gerçekleştirmeye yönelecektir. Bu 
noktada akademisyenlik mesleğini seçerek temel ihtiyaçlarını karşılayabilen birey, bu 
ihtiyaçların yanı sıra akademisyenlik mesleği ile saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını 
tatmin etmek ister. 

Turizm üzerine eğitim alan bireylerin turizm sektöründe kariyer yapma isteklerinin 
altında yatan nedenler daha çok turizm endüstrisine olan bağlılık, işe olan ilgi, iş bulma 
olanakları, kendini geliştirme fırsatı, terfi, iş arkadaşları ve yöneticilerle olan ilişkiler, işin 
saygınlığı veya sosyal statü, işin doğası ve fiziksel çalışma koşulları, kişi-endüstri uyumu, 
ücret ve ek gelirlere dayanmaktadır (Özdemir vd, 2005). Dolayısıyla bu etkenlerin olumlu 
olarak algılanması durumunda kişi sektörde kariyer yapma yönünde olumlu düşünürken bu 
etkenler ile ilgili olumsuz algılaya sahip olduğunda kariyer tercihini farklı alanlara 
yönlendirebilmektedir. Yapılan araştırmalar bu algının daha çok olumsuz yönlü olduğunu 
göstermektedir. Turizm üzerine eğitim alan bireylerin sektörde kariyer yapmalarının önündeki 
bazı engellerin onları akademisyen olmaya yönlendirdiği düşünülmektedir. Nitekim 
araştırmaların ortak noktası turizm sektöründeki işlerin toplumsal saygınlığının düşük olduğu 
yönündedir. Lee ve Kang’a göre (1998) turizm sektöründe yapılan pek çok iş düşük statülü 
işler olarak kabul edilmekte ve bu durum  sektörün eğitimli ve kaliteli işgücünü istihdam 
etmesine de engel oluşturmaktadır (Lee&Kang, (1998). Yine Macaristan, Polonya, Đspanya, 
Birleşik Krallık ve Yugoslavya’yı içeren sektör araştırmalarında, otel-restoran müdürlüğü ve 
turist rehberliği dışındaki işlerin yüksek statülü işler olarak düşünülmediği ortaya 
konulmuştur (Pizam, 1999). Kuşluvan ve Kuşluvan (2003) tarafından Türkiye’de turizm 
alanında lisans eğitimi alan öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin yaklaşık 
yarısının (%51) turizm sektöründe çalışmayı saygın bir meslek olarak görmedikleri sonucunu 
elde etmişlerdir. Ancak  Duman vd. (2006)’nin turizm öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırma 
sonuçlarına göre, genel olarak öğrenciler sektörün saygınlığı düşük bir sektör olduğu 
düşüncesine katılmamaktadırlar (Duman vd.,2006:61). Sektörün mesleki kariyer açısından 
olumsuz algılanması mezun durumundaki öğrencileri başka alanlarda kariyer yapma 
düşüncesine yöneltmektedir ki akademisyenlikte bu seçeneklerden biridir. Turizm 
öğrencilerinin sektördeki işlerin saygınlığının düşük olarak algılamalarının ve dolayısıyla 
sektördeki iş kariyerinin dışında bir mesleğe yönelten başlıca nedenleri ise; daha çok işin 
mevsimlik, yarı zamanlı, eğitim ve beceri gerektirmeyen, düşük ücretli işler olmasının yanı 
sıra; çalışma saatlerinin uzunluğu, olumsuz çalışma koşulları, işgüvencesinin olmaması, 
yapılan işlerin rutinliği ve daha çok genç ve dinamik yaş grubu insanların tercih edilmesi 
nedeniyle uzun yıllar çalışılabilecek bir gelecek vadetmemesi ve bunun bir sonucu olarak da 
işgören devir hızının yüksek olmasına bağlanmaktadır (Lee&Kang, 1998; Pizam, 1999; 
Kuşluvan ve Kuşluvan, 2003). Dolayısıyla turizm üzerine eğitim alan öğrenciler için 
akademisyenlik mesleği, sektörde iş kariyeri ile ilgili endişesi olanlara alternatif bir kariyer 
seçeneği sunmaktadır ve bu bağlamda araştırmanın konusu turizm üzerine lisans eğitimi alan 
öğrencilerin akademisyenlik ile düşüncelerini öğrenmektir.         
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3.YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırma amaçlarına uygun olarak “Betimsel” ve “Bağıntısal” araştırma modeli 
kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, bir konudaki herhangi bir durumu saptamayı hedefleyen 
araştırmalardır. Bağıntısal araştırma modeli ise; değişkenler arası ilişkileri ve bu ilişkilerin 
düzeyini incelemektedir (Erdoğan, B.Z.1998:60-62). Bu araştırma modellerinde amaç; eldeki 
problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arası ilişkileri 
tanımlamaktır (Kurtuluş, K. 1998:310-311). 

3.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 
Yüksekokulu’nda okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Ural ve Kılıç (2005)’a göre 
evren hacminin geniş olduğu durumlarda basit, tesadüfi ve tabakalı örnekleme yöntemlerinin 
herhangi birinden yararlanmak oldukça zordur. Bu nedenle araştırmada, örneklem olarak 
akademisyenlik mesleğine ilgi duyacağı düşünülen son sınıf öğrencileri seçilmiştir. Mezun 
durumunda olan öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili nihai karar aşamasında bulunuyor 
olmaları, ara sınıfların ise gerek sektör mü yoksa akademisyenlik mi konusundaki 
düşüncelerinin tam şekillenmemiş olduğu düşüncesi nedeniyle araştırmaya katılanların son 
sınıf öğrencisi olmalarına ve öğrencinin anketlere cevap verebilmeleri için ders ya da sınav 
anı dışındaki müsait durumda olmalarına dikkat edilmiştir. Araştırmadaki örneklem, küme 
örneklem olarak seçilmiş ve örneklem sayısının belirlenmesinde Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 
(2004)’ın oluşturduğu‘α= 0.05 Đçin Örneklem Büyüklükleri’  tablosu ile Altunışık vd. 
(2005:127)’nin Sekaran, (1992:253)’den aktarılan ‘Belli Evrenler Đçin Kabul Edilebilir 
Örneklem Büyüklükleri’ tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan 
Yüksekokulu’n mezun olma durumundaki son sınıf öğrenci sayısı yaklaşık 150’dir. Elde 
edilen geçerli anket sayısı ise 100’dür. KMO ve Bartletss’s Testi ile yapılan faktör analizinde 
örneklem büyüklüğünün uygunluğunu test edilmiş ve bulunan KMO değeri 0,80 – 0,90 
aralığında olduğundan araştırmanın örneklem büyüklüğü “ĐYĐ” olarak değerlendirilmiştir. Bu 
nedenle son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırma için seçilen küme örneklem 
sayısının üniversitede turizm üzerine lisans eğitimi alan öğrencilerin akademisyenlik 
konusundaki düşüncelerini yansıtması bakımından yeterli olacağı düşünülmektedir. 

3.3.Araştırmanın Hipotezleri 

Yapılan literatür taramasından çıkan sonuçlara göre turizm sektörü daha çok genç 
yaşta olanların tercih edilmesi ve emeklilik yaşına kadar çalışma ortamı sunmaması nedeniyle 
işgörenlere uzun vadede kariyer imkanı sunan bir sektör olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda 
araştırma Eskişehir Osmangazi Üniversite bünyesinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin akademisyenlik mesleğine bakış açısında cinsiyet faktörünün önemi, öğrencilerin 
not ortalamalarının akademisyenlik mesleğine bakış açısına etkileri ve öğrencilerin aile 
gelirleri ile akademisyenlik mesleğine bakış açılarına ilişkin düşüncelerini belirlemeye 
yöneliklik şu hipotezleri geliştirilmi ş ve test edilmiştir: 

Hipotez 1: ‘Üniversite’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin akademisyenlik 
mesleğine bakış açıları cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir’. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

168 

Hipotez 2: ‘Üniversite’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin akademisyenlik 
mesleğine bakış açıları not ortalamasına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
göstermektedir’.  

3.4.Veri Toplama 

Kısıtlı zamanda geniş bir örnekleme ulaşmak amacıyla bu çalışmada veri toplama 
aracı olarak yapılandırılmış anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler, turizm üzerine lisans 
eğitimi alan 100 son sınıf öğrencisi ile yüz yüze görüşme yapılarak elde doldurtulması 
sağlanmıştır.  Beş noktalı Likert ölçeği kullanılarak hazırlanan anket formundaki anket ölçeği;  
Meryem Akoğlan Kozak ve Tülin Dalkıranoğlu’na ait ‘Mezun Öğrencilerin Kariyer 
Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği’ ve Đ. Alpay Yılmaz, Bahtiyar Dursun, Kemal 
Pektaş ve Ahmet Altay’a ait olan ‘Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin 
Demografik Özellikler Açısından Đncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği’, isimli 
çalışmalarında kullanılan ölçeklerden faydalanılarak hazırlanılmıştır. Anketin birinci 
bölümünde yer alan sorular öğrencilerin demografik ve genel özelliklerini, ikinci 
bölümündeki sorular ise öğrencilerin akademisyenlik mesleğiyle ilgili genel düşünceleri ve 
mesleğe dair beklentilerini ortaya koymaya yönelik likert ölçeği ile hazırlanan sorulardan 
oluşmaktadır. Her bir ölçek maddesinin iki ucunda 1-kesinlikle katılmıyorum ve 5-kesinlikle 
katılıyorum kategorileri bulunmaktadır. Ölçek maddeleri için işaretlenen 1 ve 2 (1:kesinlikle 
katılmıyorum,2: katılmıyorum) seçenekleri olumsuz düşünceyi ifade ederken, 4 ve 
5(4:katılıyorum,5:kesinlikle katılıyorum) seçenekleri olumlu düşünceyi ifade etmektedir. 
Ölçekte 3 olarak yapılan puanlama ise araştırmaya katılan kişinin adı geçen faktör ile ilgili 
düşünce geliştirilmediği ve kararsız olduğunu göstermektedir. 

3.5. Veri Analizi 

Araştırmada kullanılan anket formlarından elde edilen verilerin analizinde; Portable 
IBM SPSS Statistics v19 paket programından yararlanılmıştır. Betimleyici analizde sıklık 
(frekans) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde ise Ki-
kare, Mann-Whitney ve Kruskal Wallis testinden yararlanılmıştır. 

3.6. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları  

 Araştırma,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde turizm üzerine lisans eğitimi alan 
öğrencilerini kapsamaktadır ve bu öğrencilerin akademisyenlik mesleğinde kariyer yapma ile 
ilgili düşüncelerinin belirlenmesine yöneliktir. Anketlerin adres ya da mail olarak öğrencilere 
ulaştırılıp geri dönüşüm sağlanama olanağının olmaması nedeniyle araştırmaya dahil edilecek 
öğrencilerin ders haricinde müsait vakitlerinin takip edilmesini gerekli kılmıştır. Cevapların 
güvenilirliğini artacağı düşüncesiyle anketler yüz yüze görüşülerek doldurtulması 
sağlanmıştır. Araştırma sadece, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde lisans düzeyinde 
turizm eğitimi alan öğrencileri içermektedir.  

4. BULGULAR VE YORUM 

4.1. Güvenilirliğin Ölçülmesi 

Güvenilirlik; bir kavramın, özelliğin ya da nesnenin aynı yöntemi kullanmak suretiyle 
bağımsız fakat karşılaştırılabilir ölçümlerinin benzerliği anlamına gelmektedir. Araştırmanın 
analiz sürecinde değişken setinin içsel tutarlılığı “Cronbach’s α” istatistiği ile 
değerlendirilmiştir. (Albayrak, 2006, s:179). Cronbach’s α” değeri 0 ile 1 arasında değişen bir 
sayıdır. Ölçeğin kabul edilebilir olması için ölçek içerisinde birlikte kullanıla ifadeler için  
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Α değeri 0,70’in üzerinde olmalıdır (Robert A.Y. 2003’den aktaran Demir ve Okan, 2008:78). 
Bu bağlamda, araştırma modelinin güvenilirliğini test etmek üzere güvenilirlik analizi 
uygulanmıştır. Testin sonucunda belirlenen boyutlar için Alpha katsayısı 0,803 olarak 
bulunmuştur. 0 ile 1 arasında değişen Alpha katsayısının 0,70 den büyük olduğu ve 1.’e yakın 
oluşu ölçeğin o ölçüde güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilebilmektedir. 

4.2.Analizler  

Yapılan anket çalışmasına katılan katılanların demografik özelliklerine göre dağılımı 
Tablo 1’de verilmiştir. Tablodaki demografik özelliklerde araştırmaya katılanların cinsiyet, 
anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne meslek durumu, baba meslek durumu, aile 
aylık geliri ve not ortalama durumları ile ilgili dağılımlar bulunmaktadır. 

Tablo 1’de, ankete katılanların cinsiyetlerinin % 77’si bayan, % 23’ü erkektir. Aynı 
tablo üzerinde, araştırmaya katılanların yaş aralığı 20-25 yaş arasındaki üniversite 
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Tabloya göre;  20 yaşında olanlar, ankete katılanların 
% 12’sini oluştururken, 21 yaşında olanlar % 33’ünü, 22 yaşında olanlar %16’sını, 23 yaşında 
olanlar %18’ini, 24 yaşında olanlar %11’ini ve 25 yaşında olanlar ise %10’unu 
oluşturmaktadır. Akademisyenlik mesleğine karşı olan ilginin daha fazla olduğu 
düşünüldüğünden, ankete katılan kişilerin %50’den fazlasının 22 yaş ve üzeri olması 
anlamlıdır. Zira artık bu yaş grubunun meslek seçimi ile ilgili nihai kararlarını vermiş 
olduklarını söylenebilir.  

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarının yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Tabloya göre; annesi ilkokul mezunu olanlar ankete katılanların 
%46’sını oluştururken, ortaokul mezunu olanlar %16’sını, lise mezunu olanlar %19’unu, 
önlisans mezunu olanlar %1’ini, lisans mezunu olanlar %17’sini ve lisansüstü olanlar ise 
%1’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim durumlarının yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Tabloya göre; babası ilkokul mezunu olanlar ankete katılanların 
%29’unu oluştururken, ortaokul mezunu olanlar %21’ini, lise mezunu olanlar %18’ini, 
önlisans mezunu olanlar %7’sini, lisans olanlar %21’ini ve lisansüstü olanlar %4’ünü 
oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin mesleklerinin yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Tabloya göre; annesi serbest meslekte çalışanlar ankete katılanların 
%7’sini oluştururken, annesi öğretmen/akademisyen olanlar %3’ünü, işçi olanlar %3’ünü, 
emekli olanlar %1’ini, memur olanlar %5’ini, diğer mesleklerde çalışanlar %9’unu ve ev 
hanımı olanlar ise %71’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının mesleklerinin yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Tabloya göre; babası serbest meslekte çalışanlar ankete katılanların 
%17’sini oluştururken, babası öğretmen/akademisyen olanlar %6’sını, işçi olanlar %11’ini, 
memur olanlar %13’ünü, çiftçi olanlar %9’unu, diğer mesleklerde çalışanlar %14’ünü ve 
emekli olanlar ise %30’unu oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerinin yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Tabloya göre; ailesinin aylık geliri 500-999 TL arasında olanlar ankete 
katılanların %19’unu oluştururken, 1000-1499 TL arasında olanlar %23’ünü, 1500-1999 TL 
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 N % 
 

Aile 
Aylık 
Geliri  

  500-999   TL 19 19,0 
1000-1499 TL 23 23,0 
1500-1999 TL 20 20,0 
2000-2499 TL 13 13,0 
2500-2999 TL 13 13,0 
3000 ve Üzeri 12 12,0 
Toplam  100 100,0 

 
Not 

Ortalama
sı 

 

2,00-2,49 25 25,0 
2,50-2,99 38 38,0 
3,00-3,49 30 30,0 
3,50-4,00 7 7,0 
Toplam 100 100,0 

 N % 
 

Cinsiyet 
Kadın 77 77,0 
Erkek 23 23,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

Yaş 

  20 12 12,0 
  21 33 33,0 
  22 16 16,0 
  23 18 18,0 
  24 11 11,0 
  25 10 10,0 
Toplam  100 100,0 

 N % 
 

Anne 
Meslek 

Durumu  

Serbest Meslek 7 7,0 
Đşçi 3 3,0 
Emekli 1 1,0 
Öğretm/Akadm 3 3,0 
Memur 5 5,0 
Ev Hanımı 72 72,0 
Diğer 9 9,0 
Toplam 100 100,0 

 
Baba 

Meslek 
Durumu  

Serbest Meslek 17 17,0 
Đşçi  11 11,0 
Emekli 30 30,0 
Memur 13 13,0 
Öğretm/Akadm 6 6,0 
Çiftçi 9 9,0 
Diğer 14 14,0 
Toplam 100 100,0 

 N % 
Anne 

Eğitim 
Durumu  

Đlkokul 46 46,0 
Ortaokul 16 16,0 
Lise 19 19,0 
Önlisans 1 1,0 
Lisans 17 17,0 
Lisansüstü 1 1,0 
Toplam 100 100,0 

 
Baba 

Eğitim 
Durumu  

Đlkokul 29 29,0 
Ortaokul 21 21,0 
Lise 18 18,0 
Önlisans 7 7,0 
Lisan 21 21,0 
Lisansüstü 4 4,0 
Toplam 100 100,0 

arasında olanlar %20’sini, 2000-2499 TL arasında olanlar %13’ünü, 2500-2999 TL arasında 
olanlar %13’ünü ve 3000 ve üzeri olanlar ise %12’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de, araştırmaya katılan öğrencilerin not ortalamalarının yüzdelik dağılımları 
verilmiştir. Tabloya göre; not ortalaması 2,00-2,49 arasında olanlar ankete katılanların 
%25’ini oluştururken, 2,50-2,99 arasında olanlar %38’ini, 3,00-3,49 arasında olanlar %30’unu 
ve 3,50-4,00 arasında olanlar ise %7’sini oluşturmaktadır. 

Tablo:1 Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Durumlarına Göre Dağılımları 
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Tablo: 2 Dağılım Analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2’nin Assymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerlerin istatistiksel anlamlılık 
hesaplamalarında sınır değeri kabul edilen Sig. Değerinin 0,05’den küçük olması nedeniyle 
parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eğer bu değerler 0,05’den büyük olsa idi parametrik 
test yöntemlerini kullanmak durumunda kalınacaktı.  

 
Tablo:3 KMO Bartlett’s Testi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3’de verilen KMO and Bartletss’s Test; faktör analizinde örneklem büyüklüğünün 
uygunluğunu test etmede kullanılmaktadır. Bu araştırmada bulunan KMO değeri 0,80–0,90 
arasında olduğundan dolayı araştırmanın örneklem büyüklüğü ‘iyi’ olarak 
değerlendirilmektedir. Bartlett’s testi sonuçları da (p<01); verilerin normal dağılıma sahip 
olduğunu göstermektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normallik Sınaması 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Đstatistik Df Sig. Đstatistik Df Sig. 

Cinsiyetiniz ,477 100 ,000 ,520 100 ,000 

annenizin eğitim durumu ,264 100 ,000 ,782 100 ,000 

babanızın eğitim durumu  ,193 100 ,000 ,866 100 ,000 

annenizin mesleği ,393 100 ,000 ,706 100 ,000 

babanızın mesleği ,206 100 ,000 ,905 100 ,000 

ailenizin aylık geliri ,175 100 ,000 ,902 100 ,000 

kardeş sayınız ,177 100 ,000 ,862 100 ,000 

şu anki not ortalamanız ,214 100 ,000 ,867 100 ,000 

Yaşınız ,220 100 ,000 ,900 100 ,000 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

KMO andBartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Ölçüsü  

Yeterliliği 

Yaklaşık Ki-kare Küresellik Bartlett’s Testi  

Df 

Sig. 

,818 

250,945 

45 

 

,000 
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Açıklanan Toplam Varyans 

  
B

ile
şe

n Başlangıç Özdeğerleri 

Çıkarılmış Kareli Yüklerin 

Toplamı 
Döndürülmüş Kareli Yüklerin Toplamı 

Toplam 

Varyans 

 (%) 

Kümülatif 

(%) Toplam 

Varyans 

(%) 

Kümülatif 

(%) Toplam 

Varyans 

(%) 

Kümülatif 

(%) 

1 3,706 37,060 37,060 3,706 37,060 37,060 2,274 22,736 22,736 

2 1,288 12,879 49,939 1,288 12,879 49,939 1,881 18,809 41,546 

3 1,011 10,113 60,051 1,011 10,113 60,051 1,851 18,506 60,051 

4 ,840 8,404 68,455       

5 ,777 7,768 76,224       

6 ,597 5,965 82,189       

7 ,527 5,266 87,455       

8 ,467 4,667 92,122       

9 ,434 4,344 96,466       

10 ,353 3,534 100,000       

Ekstraksiyon Yöntemi: Temel Bileşen Analizi 

Tablo:4  Anket Formunda Yer Alan Đfadeler                                  Tablo:5 Döndürülmüş Bileşen Matrisi 
 

 
 
Tablo 4 üzerinde gösterilen ve anket 
formunda kullanılan bileşenler için faktör 
analizi yapılmış ve Tablo 5’de görüleceği 
üzere her bir metnin bileşenleri altındaki 
değerleri incelendiğinde 8.,12.,14. ve 17. 
sorularının  1. Faktör; 13. ve 16. soru 
2.Faktör; 2.,7. ve 15. sorularının ise 3. 
Faktör altında en yüksek yükselme 
değerlerine sahip oldukları 
gözlemlenmiştir. 
 
 

 
Tablo:6 Açıklanan Toplam Varyans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

 
Bileşen 

1 2 3 
Soru8  ,799   

Soru12 ,723   

Soru14 ,589 ,517  

Soru17 ,525   

Soru19    

Soru16  ,809  

Soru13  ,646  

Soru7   ,773 

Soru15   ,727 

Soru2  ,456 ,654 

 
 
Anket Formunda Yer Alan Đfadeler                    

K
es

in
lik

le
 

ka
tıl

m
ıy

or
um

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
es

in
lik

le
 

ka
tıl

ıy
or

um
 

1- 2) Akademisyenlik mesleğini kendi 
isteğimle tercih ederim. 

1 2 3 4 5 

2-7) Akademisyenlik mesleğinin özveri 
gerektiren bir meslek olduğunu 
düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

3-8) Akademik çalışmalarla elde edeceğim 
ünvanların getireceği ek gelir olanağı bu 
mesleği tercih etmemde etkilidir. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4-12) Toplum içerisinde saygınlığımın ve 
prestijimin artacağını düşündüğüm için 
akademisyenlik mesleğini tercih ederim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5-13) Akademisyenlik mesleğini; çalışma 
koşulları ve çalışma ortamından dolayı 
tercih ederim. 

1 2 3 4 5 

6-14) Devlet güvencesi altında olması 
nedeniyle akademisyenlik mesleğini tercih 
ederim. 

1 2 3 4 5 

7-15) Akademisyenlikte kazanacağım 
bilimsel başarıların ilerideki iş hayatımda 
benim için iyi bir referans olacağını 
düşünüyorum. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8-16) Akademisyenlik mesleğindeki 
yükselişin objektif sınav sistemine dayalı 
olması sebebiyle akademisyen olmak 
istiyorum. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9-17) Akademisyenlik mesleğinde, özel 
sektöre göre iş kaybetme riskinin daha az 
olduğunu düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

10-19) Düzenli bir aile hayatına sahip olma 
düşüncesi akademisyenlik mesleğini 
seçmemde etkilidir. 

1 2 3 4 5 
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Tablo 6’da “Açıklanan Toplam Varyans” tablosu incelendiğinde  1. faktörün  ölçtüğümüz 
olguyu (iş güvencesi) %37,06 ; 2 inci faktörün % 12,8; 3.üncü faktörün % 10,1 oranında 
ölçtüğü görülmektedir. Dolayısıyla  3 faktör ve 10 sorudan oluşan bu anket, öğrencilerin Đş 
güvencesini % 60 oranında ölçmektedir. “Açıklanan Toplam Varyans’’tablosunun “Başlangıç 
Özdeğerleri” bölümünün “Toplam” sütununda, madde sayısı kadar faktörlerin özdeğerleri yer 
almaktadır. Ayrıca, “Varyans Yüzdesi” sütununda her bir faktörün teker teker açıkladıkları 
varyans oranları ve “Birikim Yüzdesi” sütununda da bunların yığılmalı toplamları 
bulunmaktadır. “Extraction Sums of Squared Loadings” bölümünde ise, özdeğerleri 1’in 
üzerinde olan (faktör olmaya aday ki bunlar 3 tanedir) faktörlerin aynı bilgileri yer 
almaktadır. Örneğimizde birinci faktörün açıkladığı varyans % 37,06’dır. Đkinci ve üçüncü 
faktörlerin açıkladıkları varyans oranları (% 12,8 ve % 10,1), birinciye göre hem azalmakta, 
hem de bu ikisinin kendi aralarındaki yüzdelik oranları küçülmektedir. Benzer durum, 
özdeğerlerde de görülmektedir  (3,706, 1,288, 1,011). Bu tablo bilgileri, ölçeğin aslında tek 
faktörlü (boyutlu) olma ihtimalini güçlendirmektedir.  

 
        Tablo:7 Ortak Varyans 
 

Tablo 7’de maddelerin ortak bir faktördeki varyansı birlikte 
açıklama oranları yer almaktadır. Örneğin; Soru 2 
(Akademisyenlik mesleğini kendi isteğimle tercih ederim) maddesi 
varyansın %67’sini açıklamaktadır. Tabloya bakıldığında 
Soru 7’nin (Akademisyenlik mesleğinin özveri gerektiren bir meslek 

olduğunu düşünüyorum) varyansın en yüksek değer olan %70’ini 
açıkladığı görülmektedir. Buradaki değerlerin 0,10’ dan 
küçük olması o maddede bir problem olduğuna işaret 
etmektedir. Bu durum tablodaki değerler dikkate alındığında 
sorunlu bir madde olarak görülmediğinden madde çıkarımına 
gerek duyulmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

Ki-kare testi-1 gözlenen ve beklenen değerleri ve 
ikisi arasındaki sapma miktarını vermektedir. 

Tabloda, ki-kare değerini (6,320), serbestlik derecesini (SD=5) ve p değerini (p=0,276) 
vermektedir. Ki-kare testinde sıklık değeri 5 ten az olan ya da 0 olan göz olmazsa daha 
isabetli sonuç verir, bu koşul ihlal edilirse Fisher kesin testi kullanılır. Bu sonuç örneklemdeki 

              Ortak Varyans   
                

 Initial Extraction 
soru2 1,000 ,671 

soru7 1,000 ,704 
soru8 1,000 ,640 

soru12 1,000 ,618 

soru13 1,000 ,590 
soru14 1,000 ,618 

soru15 1,000 ,690 
soru16 1,000 ,689 

soru17 1,000 ,498 

soru19 1,000 ,287 
ExtractionMethod: Principal Component Analysis. 

K Đ-kare Testi-2 
ailenizin aylık geliri 

KĐ-kare 6,320a 

Df 5 

Asymp. Sig. ,276 
a. 0 cells (,0%) have expected frequencies 
lesst han 5. The minimum expected cell 
frequency is 16,7. 

Ki-Kare Testi-1 

 
Gözlene

n (N) 
Beklenen 

(N) Sapma 
500-999 19 16,7 2,3 

1000-1499 23 16,7 6,3 

1500-1999 20 16,7 3,3 

2000-2499 13 16,7 -3,7 

2500-2999 13 16,7 -3,7 

3000 ve üzeri 12 16,7 -4,7 

Total 100   
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öğrencilerin aile gelir durumlarına göre dağılımının denencede öngörülen değerlerden farklı 
olduğunu göstermektedir. Ki-kare istatistiği ve p değeri de bunu göstermektedir (ki-
kare=6,320 ; SD=5 ; p=,276, SD aile gelir durumuyla eşittir) 
 

 
Mann Whitney U testinde bütün 
öğrencilerin not ortalamaları en 
düşük not aralığından en yüksek not 
aralığına doğru sıralanmıştır. Erkek 
ve kız öğrencilere ait notların 
sıraları ayrı ayrı toplanır ve sorulara 

verdikleri cevaplara göre ortalaması alınır. 
 
Burada 15. soru (Akademisyenlikte kazanacağım bilimsel başarıların ilerideki iş hayatımda benim için iyi bir referans 

olacağını düşünüyorum) baz alınarak erkeklerin aldığı notların sıralama ortalaması 48,26, kızların 
ki 51,17. Yani kızlar daha yüksek puan almışlar–ki puan sıralamalarının ortalaması 
erkeklerinkinden daha yüksek ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. ( z=-,462, 
p=,644). Mann- Whitney U testi z dağılımını (SND) kullanıyor. Örneklem büyüklüğü arttıkça 
sonuçlar daha güvenilir olmaktadır. 
 

 
 

 

 

 

 

Mann-whitney U testi sonuçlarına göre erkekler ve kızların 15. soruya göre aralarında anlamlı 
bir fark yoktur. (U= 834,000,  z= -,462 , p=,644). Akademisyenlik mesleğinin tercih 
edilmesinde cinsiyet farklılığının önemi yoktur.  Bu durumda Hipotez 1 ret edilmiştir 

Ancak öğrencilerin not ortalamalarına göre sorulara verdikleri cevaplar arasındaki fark 
anlamlıdır. Diğer bir yaklaşımla bu araştırmada öğrencilerin 
sorulara verdikleri cevaplar yaş, cinsiyet, not ortalaması gibi 
demografik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 
 (Örneğin soru 15’e göre; H=5,639, SD=3, h=,131) 

Kruskal Wallis testi APA stiline göre şu şekilde rapor edilir: 
“Öğrencilerin not ortalamaları sorulara verdikleri cevaplara göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermektedir. (Örneğin soru 15’ e göre; H= 5,639, SD=5, p=0,131). Akademisyenlik tercihi 
ile başarı notu arasındaki anlamsal ilişkinin varlığı nedeniyle Hipotez 2 kabul edilmiştir.    
 

Mann-Whitney Testi 
 

Cinsiyet N Ortalama Sıra 
Sıralama 
Toplamı 

soru15 Kadın 77 51,17 3940,00 

Erkek 23 48,26 1110,00 

Toplam 100   

Mann-Whitney Testi 

 soru15 

Mann-Whitney U 834,000 

Wilcoxon W 1110,000 

Z -,462 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,644 

Gruplama Değişkeni: cinsiyetiniz 

Kruskal –Wallis Test Sonucu –Sıralamalar- 

 
not ortalamanız N Ort. Sıra 

soru15 
Akademisyenlikte 
kazanacağım bilimsel 
başarıların ilerideki iş 
hayatımda benim için 
iyi bir referans olacağını 
düşünüyorum. 

2,00-2,49 25 55,28 

2,50-2,99 38 50,78 

3,00-3,49 30 51,28 

3,50-4,00 7 28,57 

Toplam 100  

Ki-kare soru15 

Ki-kare 5,639 

Df 3 

Asymp. Sig. ,131 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Akademisyenler toplumun kalkınması, gelişmesi, emin adımlarla ilerleyebilmesi için 
topluma yön veren kişilerdir. Akademisyenlere yaşamın her alanında ve her döneminde 
ihtiyaç vardır. Türkiye’de turizmde hizmet kalitesinin ve eğitim seviyesinin yükseltilmek 
istenmesiyle hem üniversitelerin sayısında hem de turizm lisan programlarının sayısında hayli 
artış gözlenmektedir. Bu durum üniversiteler arasında bir rekabeti de beraberinde 
getirdiğinden artan program sayısıyla birlikte eğitim seviyesindeki kalite de bir artış olduğunu 
söylemek mümkündür. Bununla birlikte kurulan her bir yeni üniversite araştırmaya ve 
öğrenmeye açık, öğretmeye hevesli, kaliteli eğitim almış, alanında uzmanlaşmayı düşünen 
akademisyenlere ihtiyaç duymaktadır. 
 

Hayat boyu eğitimine üniversitelerde akademisyen olarak devam etme şansı olan 
adaylar üzerinde yapılan bu araştırmada öğrencilerin akademisyenliği tercih etme yönünde 
istekli oldukları gözlemlenmektedir. Akademisyenlik mesleğini tercih etmek isteyenlerin 
gerekçeleri arasında yüksek gelir elde etme ve sahip olunacak prestij ilk sıralarda yer 
almaktadır. Ancak akademisyenliği düşünen üniversite öğrencilerinin bu mesleği tercih etme 
nedenleri arasında demografik (cinsiyet, yaş, okunulan üniversitenin bulunduğu il, bölüm, 
fakülte, anne- babanızın mesleği, eğitim durumları, ailenin aylık geliri, kardeş sayısı, not 
ortalaması) özelliklere göre farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir. Nitekim bu araştırma 
sonuçları da her bir soru bazında farklılık göstermekle birlikte öğrencilerin sorulara verdikleri 
cevapların yaş, cinsiyet, not ortalaması gibi demografik faktörlere bağlı olarak değişebildiğini 
göstermiştir.  

 Anketi uygulamaktaki asıl amaç üniversite öğrencilerinin bu mesleğe nasıl baktıkları, 
bu meslek hakkındaki düşünceleri, bu mesleğe olan inançlarını belirlemek olmuştur. Elde 
edilen verilerden turizm öğrencilerinin akademisyenlik mesleğiyle ilgili olumlu 
düşüncelerinin olduğu görülmektedir. Bu yöndeki düşüncenin yaygınlaştırılması için eğitim 
gördükleri kurumlarda bulunan akademisyenlere büyük görev düşmektedir. Üniversiteler 
özellikle son sınıfa gelinceye kadar öğrencileri akademisyenliğe yönlendirecek telkinlerde 
bulunmalıdırlar. Sunum yaptırma ve araştırma içerikli derslerle öğrencilere özgüven 
kazandırıcı çalışma ortamı sunulması durumunda öğrencilerin mezuniyet sonrası meslek 
hayatlarını akademisyen olarak sürdürme düşüncesini daha ön sıralara alabilecekleri 
düşünülmektedir. 
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FĐCHTE’N ĐN ‟ALMAN ULUSUNA SÖYLEVLER Đ”N ĐN NAZĐ ADALET ANLAYI-
ŞINDAK Đ YERĐ 

Đsmail CANDAN∗∗∗∗ 

Öz 

Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıl Avrupa’sındaki en önemli politik gelişmelerin başında şüphesiz uluslaşma 
süreçleri gelmektedir. Bu çalışma, bahsedilen süreçler içinde daha ziyade Alman deneyimine odaklanacaktır. 
Makalenin ilk bölümünde Almanların Antikçağ okumasına dair birkaç belirlenim yapılacak, ardından bu okuma-
ların Alman aydınlanmasındaki yerine kısaca değinilecektir. Metnin gelişme bölümündeyse Aydınlanma ve Al-
man Đdealizmi açısından çok önemli sayılabilecek bir filozof olan Fichte’nin felsefi duruşuyla alakalı kısa bir 
bilgilendirme yapılacak ve ‟Alman Ulusuna Söylevler” başlığıyla Berlin’de vermiş olduğu ondört söylevin kısa 
bir özeti verilecektir. Metnin son bölümünde ise, bahsedilen söylevler ile Nazi ideolojisi/adalet algısı arasındaki 
dolaylı veya dolaysız bağlar araştırılacak, varsa bunlar çeşitli alıntılar ve yorumlarla desteklenecek ve makale ni-
hayete erdirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Fichte, Bernhard Schlink, Uluslaşma, Söylev. 

THE PLACE of FICHTE’S ‟the ADDRESSES to THE GERMAN NATION” in the 
JUSTICE of NAZIS 

Abstract 

One of the most important political developments in the eighteenth and nineteenth century in Europe, without a 
doubt, is the nationalization processes. This study focuses on the German experience rather than processes. The 
introduction of this paper contribution is explained on the approximation of the Germans in antiquity and the ro-
le of antiquity in the German Enlightenment is briefly mentioned. In the main part, there is some information 
about Fichte’s philosophical stand, who is very important philosopher in terms of the Enlightenment and German 
Idealism. Then "Addresses to the German Nation" was the title of a short summary of the fourteen speeches he 
gave in Berlin is given. In the last section of the article, the Nazi ideology and justice perceptions were investiga-
ted by said address direct or indirect ties between them, they are supported by a variety of quotes and comments 
and article was finally terminated. 

Keywords: Fichte, Bernhard Schlink, Nacionalization, Speech. 

 

"Günden güne önce elbette sanki Yunanlı ro-
lüne çıkmış hayaletler gibi kavramlarımız           ve 
değerlendirmelerimizle Yunanlı olmayı umuyoruz! 
Alman olana ilişkin umudum bu     noktadadır (za-
ten hep orada olmuştur)!"  (Nietzsche, 1985; akta-
ran Brague, 1995:118) 

 

Giri ş 

Almanların "Yunanlı olma" rüyasını Brague, Nietzsche’nin bu sözleriyle dile getirmişse de, 
bu özlem Karolenj ve Đtalyan rönesanslarının ardından, hellenistik dönemin yeni bir çevrimini 
ortaya koyan Winckelmann’a kadar uzanan bir süreci işaret etmektedir. Esas itibariyle, gerek 
Đtalyan gerekse Alman rönesanslarının yapısına bakıldığında, her ikisinin de Antikçağ’a duyu-
lan bir özlemden; "aydınlığın üzerini örten" karanlık perdenin kaldırılmasına ilişkin derin is-
tekten; dogmatik ve kısırlaşmış bir hüviyete bürünen felsefenin yeniden eski "yüksek" mevki-
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ismailcandan@sakarya.edu.tr 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

179 

ine kavuşturulması gerekliliğine duyulan inançtan kaynaklandığını iddia etmek pek de yanlış 
olmaz. Ancak burada kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkar: eğer her iki rönesans da benzer 
olan nedenlerden kaynaklanıyor iseler, onları farklı kılan şey nedir? Bu çalışmada yukarıda  
sözü edilen rönesansların yapıları ve sonuçları derinlemesine incelenmemekle birlikte, kaba 
hatlarıyla Yeniçağ batı felsefesi ve bilhassa Almanlar özelinde Antikçağın nasıl okunduğuna 
dair yapılan yorumların aktarılması neticesinde, soru kısmen de olsa cevaplandırılmış olacak-
tır. Ancak çalışmadaki asıl amaç ise: Fichte’nin 1807-1808 yılı kış aylarında verdiği "Alman 
Ulusuna Söylevler"inden yola çıkarak, Almanlar’a dair nasıl bir mitos yaratıldığı; -Martin 
Luther’e kadar uzanan geri dönüşlerle birlikte- 20 yy’da yaşanan "trajik" olaylar ile "sonra-
dan" yaratılmış olan bu "ulusal" mitos arasında doğrudan veya dolaylı bir bağlantı kurulup 
kurulamayacağı sorusuna yanıt aramaktır. 

Fichte ve Felsefesi Üzerine: 

Johann Gottlieb Fichte 1762 yılında, Saksonya ile Silezya arasındaki Oberlausitz bölgesinde 
dünyaya gelmiştir. Babası fakir bir dokumacıdır ve bu nedenle hayatını zor koşullar altında 
sürdürmek durumunda kalmıştır. Keşfedilmesi ise ilginç bir rastlantı sonucu gerçekleşir: bir 
gün yaşadıkları köyün yakınlarındaki bir çiftliğin sahibi olan soylu bir adam, vaaz dinlemek 
üzere kiliseye doğru yola çıkar, ancak çeşitli aksiliklerden ötürü vaazı kaçırmıştır. Yolda tesa-
düf eseri küçük Fichte ile karşılaşan adam, onunla sohbet etmeye başlar. Birkaç dakika sonra, 
kaçırdığı vaazı ona anlatabileceğini söyleyen Fichte, adamın yüzünde bir tebessüm oluşması-
na neden olur. Ancak küçük Fichte vaazı hayret verici bir eksiksizlikle anlatınca, adam çocu-
ğun diline ve zekasına hayran kalarak, onun bütün eğitim masraflarını üstlenir. Đşte bu karşı-
laşmanın ardından günden güne kendini daha fazla geliştiren Fichte, Jena ve Leipzig üniversi-
telerinde ilahiyat okur. Kendi felsefesi açısından belki de en önemli dönüm noktası, Leipzig 
Üniversitesi’nde aşılır; Fichte burada ilk defa Kant felsefesi ile tanışır. Đsmini duyurması ise 
yine ilginç bir rastlantıya dayanmaktadır. "Versuch einer Kritik aller Offenbarung" (Tüm 
Vahyin Bir Eleştirisi Üzerine Deneme) adlı çalışması, Kant’ın kitaplarını basan yayınevinden 
çıkar. Ancak kitap, ilginç bir şekilde isimsiz olarak yayımlanmıştır. Kitabı hayranlıkla okuyan 
akademik çevreler, bunu, Kant’ın bir süredir beklenen ve din üzerine olduğu düşünülen eseri 
sanırlar. Fakat daha sonra Kant’ın bizzat yaptığı açıklama sonucu, "Johann Gottlieb Fichte" 
ismi Felsefe Tarihi’ne bir daha silinmemek üzere kazınmış olur (Bkz. Gökberk, 2008). 

Fichte, Kant’ın Felsefesi’nin sağlam bir kritisizm olduğunu düşünür. O’na göre Kant’ın orta-
ya koyduğu kritik ile, doğru ve yanlış olan bilgi yollarını ayırt etmek mümkündü, ancak bura-
da durulmamalı, bu öğreti ile birlikte bir sistematizme doğru gidilmeliydi. Ancak Fichte, 
Kant’ın "Saf Aklın Eleştirisi"nde bir bilinemezlik olarak ortaya koyduğu "Kendinde şey" kav-
ramının felsefeye aşılamaz bir sınır koyduğunu ve tam da bu nedenle tümüyle yadsınması ge-
rektiğini söyler.  

   "[…]Eğer felsefenin gelişimi ve çağdaş düşüncenin istemleri doğru bir biçimde an-
laşılıyorlarsa, ancak ileriye doğru gidilebilir ve Kant’ın çalışması tamamlanabilirdi. 
Ve bu ise, kendinde-şeyin ortadan kaldırılması demekti. Çünkü, Kant’ın öncülleri ve-
rildiğinde, ondan bağımsız olması gereken bilinemez bir gizemli kendilik için hiç bir 
gerekçe olamazdı. […]Fichte’nin görüşünde Kant kendinde-şey kavramını bırakmayı 
katı bir biçimde yadsımakla, kendisini olanaksız bir konuma düşürüyordu" (Copleston, 
1990: 14) 

Đşte teorik akıldaki bu sınırı ortadan kaldırmasının ardından Fichte, kendi felsefesinin temel 
dayanağını oluşturacak olan pratik akla yönelir. Kant felsefesinde aslolanın "pratik felsefe" 
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olduğu kabulüyle yola çıkan Fichte, "insanın özsel olarak ahlaki bir varoluşa sahip olduğu" 
düşüncesine sıkı sıkıya bağlanır. O buradan hareketle bilince yeni bir tanım getirmeye çalışır: 

   “[…]bilincin ne olduğu konusunda düşünürken varacağımız son önerme, Descar-
tes’ta olduğu gibi, 'düşünüyorum' olmayıp, ancak 'eyliyorum'dur; çünkü bilinç aslında 
etkin(aktif) olan birşeydir[...] ” (Gökberk, 2008: 372) 

Yukarıda yapılan alıntıdan da anlaşılacağı gibi, Fichte’nin ortaya koymak istediği sistem, "dü-
şünme"nin ötesinde, "eyleme" ve "yaratma" tutkusu üzerinde yükselecektir. O’na göre salt 
"iyi" eyleme-yaratma, "kötü" ise tembellik-işsizlik ile kendini gösterir. Bu noktada akıllara 
doğal olarak Kant’ın "ödev bilinci" kavramı gelecektir. Fichte’ye göre de bir ödev varlığı olan 
insan, ödevlerini yerine getirdiği ölçüde özgürleşebilir; yanılmaz bir merci olarak vicdanının 
sesini dinleyen kişi özgürleşebilir. Böyle bir vicdanın oluşu da özgürlük/ahlak yasasının in-
sanda, kendinde verili olan bir olgu olduğuna dair sarsılmaz bir işarettir. Vicdanının farkında 
olan özgürlüğünün de farkındadır. Đşte Fichte "vicdanına göre eyle" derken genel bir ahlak ya-
sasının varlığını da bu şekilde olumlamış oluyordu. 

Fichte felsefesi ile ilgili olarak –çalışmanın kapsamı açısından– bu noktada durulması uygun 
olacaktır, ancak çalışmanın ilerleyen bölümlerinde karşılaşılacak problemlerle bağlantısı mü-
nasebetiyle, yukarıda sözü edilen "ödev bilinci" kavramındaki vurgu gözönünde bulundurul-
malıdır. 

Fichte’nin Alman Ulusuna Söylevleri1: 

Fichte’nin vermiş olduğu söylevlere geçmeden önce, bu söylevlerin verildiği dönemde Al-
manya’daki politik durumun nasıl olduğuna bakmak gerekmektedir, zira bu, Fichte’yi anla-
mak için zorunlu bir çaba olacaktır. 

1789 yılında, Fransa‘da halkın büyük bir çoğunluğunu temsil eden üçüncü zümrenin yönetime 
el koyması ile Fransız Devrimi başlıyor, bir halk ayaklanması ile Bastille hapishanesinin zap-
tedilmesi sonucu da bütün ülkeye yayılıyordu. Fichte önceleri Fransız Devrimi’nin ilkelerini 
sıkı sıkıya savunur. Ona göre devrimle birlikte sağlanacak olan fikir hürriyeti, insan varlığının 
özgürlük kavramı ile nasıl kopmaz bir bütün oluşturduğunu gözler önüne serecek ve böylece 
kendi pratik felsefesinde mütemadiyen değindiği "özgür olma" durumuna geçebilmek için, 
düşüncenin -ve dolayısıyla eylemenin- önüne vurulan ketler ortadan kalkacaktı. Ancak işler 
onun istediği gibi gitmemiş, Napoleon’un yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, devrim açık bir 
eksen kaymasına uğramıştır. Arka arkaya gelen Koalisyon Savaşları sonunda, küçük prenslik-
lere bölünmüş ve üzerinde henüz ulusal bir birlik sağlanamamış olan Alman topraklarının bü-
yük bir kısmı Fransız orduları tarafından işgal edilmişti. Özellikle 1806 yılında, Napoleon or-
dularınınn Berlin’i işgel etmesi, Fichte’de büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur: 

  "Fichte, 1806’daki hadiseyi, Alman kültür ve devletinin asli, özerk ve sahih benliğine 
kavuşma ile  kavuşamama mücadelesi olarak yorumlamış, işgalci kuvvetleri, Almanla-
rı kendi özünden koparmaya çalışan keyfi muhterisler olarak görmüştür. Almanya’nın 
Napoleon orduları tarafından işgal edilmesi, siyasal özgürlük hayallerini ortadan kal-
dırmış, ulusça sağlam zannedilen tüm destek ve temellerin aslında anlamsız ve kaygan 
olduğu olgusunu gün yüzüne çıkararak sarsıcı bir etki bırakmıştır. Bu sebeple Fichte, 
Almanya’nın kendi asli benliğine, özerkliğine, özgürlüğüne kavuşması için yeni bir 
başlangıç yapması gerektiğine inanmıştır" (Alman Đdealizmi 1:Fichte, 2006: 415). 

                                                           
1 Fichte’nin “Alman Ulusuna Söylevler”i, “Alman Đdealizmi 1: Fichte”(Doğu Batı, Ankara-2006) adlı kitapta bu-
lunan, Kaan H. Ökten’in çeviri, yorum ve özetleri referans  alınarak hazırlanmıştır. 
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Bu hayal kırıklığının da etkisiyle Fichte, bu yeni başlangıcın nasıl olması gerektiğini ortaya 
koyduğu söylevlerini 1807-1808 yılı kış aylarında Berlin’de vermiştir. Bu söylevlerde genel 
olarak Almanların ulusal anlamdaki birliklerini kurarken, devlet ve hukuk sisteminde hangi 
tür değişiklikler yapılacağı, eğitim ile talim terbiye konusunda ne tür düzenleme ve yaptırım-
lara gidilmesi gerektiği; bu alanda verilecek olan içeriklerle birlikte nasıl bir ulusal kimlik 
oluşturulacağı ve bunun devamlılığını sağlamanın koşullarının neler olacağı konularında ol-
dukça kapsamlı bir çözüm paketi sunulur. Bazı söylevlerde karşılaşılacağı üzere, Luther ve 
Ursprache2 ile ilgili yapılan bazı gönderme ve vurgularla birlikte, bir yanıyla dinsel diğer ya-
nıyla kültürel bir kült-mitos yaratılmak istendiği açıkça anlaşılacaktır. 

Birinci Söylev:   

Burada Fichte, söylediklerinin sadece "Alman Ulusu"na yönelik olduğunu belirttikten sonra, 
söylevlerini vermekteki başat amacını ortaya koyar: Almanlar’ın kendi özlerini korumaları ve 
bunu geliştirebilmelerinin yegane yolunu göstermek. Fichte bu yolun sadece ve sadece "eği-
tim" olduğu vurgusunu ısrarla yapar. Bunu yaparken aynı zamanda mevcut olan eğitim siste-
minin analiz ve eleştirisini de ortaya koymaktadır. Ona göre mevcut eğitim sistemi, "başkala-
rından" devralınan bilgilerin aktarılmasından ibarettir; bu ise "Alman" özüne ters düşen bir 
durumdur ve bir an önce değiştirilmelidir. Yürürlüğe girmesi gerekli olan eğitim sistemiyle, 
öğrenciler kendi ulusal kimliklerinin bilincine varacak ve kendilerini bu bilinçle dışavurur bir 
hüviyete bürüneceklerdir. Ancak bu şekilde Almanlık’larını sonsuzluğa doğru taşıyacak olan 
sağlam temeller atılmış olacaktır. 

Đkinci Söylev:  

Bu söylevinde Fichte, yukarıda bahsedilen yeni eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğiyle il-
gili ipuçlarını vermektedir. Buna göre eğitim, aktarıcılıktan ziyade yaratıcı olmayı gerektiren 
bir sürece dönüşecek, bu yaratıcı süreçle birlikte, kişi benliğini ve ulusal bilincini yüceltmeyi 
öğrenecektir. 

Üçüncü söylev:  

Bu yüceltme öğrenciye mutlak bir törellik (Sittlichkeit) kazandıracaktır. Tek tek bireylerin 
yüceltmeleriyle toplumsallaşacak olan "Alman Ruhu", adeta kutsal bir seviyeye yükselecektir. 
"Yaratan Đnsan" olduğunun bilincine varacak olan Alman, deyim yerindeyse tanrıya ulaşacak-
tır. Günah çağındaki insanlığı bu günahkarlık döneminden kurtaracak olan da Alman ulusu-
nun ta kendisidir. Bütün bunlar ışığında Fichte’nin, "dünyevi olan"  bir din yaratma çabası 
içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Dördüncü Söylev:  

Bu eğitimin en büyük ülküsü, yeni insan ırkı olarak Almanlığı yaratmak olacaktır. Ayrıca bu 
söylevde, Almanların tarih içindeki konumlarına ilişkin yapılan göndermelerin yanında, 
"dil"in bir ulus için nasıl bir değere sahip olduğu konusunda da görüşlerini bildirir Fichte: "bir 
ulusun dili öyle olması gerektiği için öyledir ve bilgisini diliyle ifade eden ulus değildir: ulu-
sun bilgisi dille ifade edilir" (S.315). Burada Fichte için dilin, ulus olma konusunda ne kadar 
hayati bir rol oynadığı da açığa çıkar. 

Beşinci Söylev:  

                                                           
2 Ursprache: Köken dil 
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Dil vurgusunu bu söylevinde de sürdüren Fichte, o günkü Almanlar ile diğer Cermenler arası-
na da bir sınır çizme gereği duyar. Ona göre diğer Cermen halkları, asli dillerinin Latince kar-
şısındaki ezilmişlikleri nedeniyle kendi özlerinden uzaklaşmışlardır ve tam da bu nedenle 
kendi gerçek özlerini asla dışa vuramayacaklardır. Buna kadir olanlar ise Almanlardır ve bü-
tün bu tinsel özü içerisinde barındıran "Almanca" da yeni eğitim sisteminde en temel işlevi 
görecektir. Bu alman ruhunu,  tek tek bireylerin ta içlerinde hissedebilmelerini sağlamak için, 
Almanca yazılmış şiir ve edebiyata en yüksek önem verilecek ve böylece Alman ruhunun kö-
relmesinin önüne geçilecektir. 

Altıncı Söylev:  

Fichte bu söylevinde, Reformasyon dönemi Alman halkı ve Martin Luther hakkında övgü do-
lu sözler sarfeder. Ona göre "gerçek" dinden tamamıyla uzak olan katolik inancı yerine, özgür 
düşünce ve felsefeyi olanaklı kılan "gerçek" dini yaratan, Martin Luther ve taşıdıkları "yüce 
ruhlarıyla" onu yalnız bırakmayan, coşkulu Alman halkı olmuştur. Đşte burada Fichte, çağının 
Almanlarının ihtiyacı olan şeyin de o dönemki "coşku" olduğunu söyler. 

 

Yedinci Söylev:  

Burada Fichte, Almanlık ve asli ulus kavramlarının tanımlarını yapmanın yanısıra, bu asliliğin 
nasıl güvence altına alınabileceğinin ipuçlarını verir. Fichte’ye göre Almanlar asli ulus olarak 
varlardır, ancak bunun teminat altına alınması, iki farklı tedbirin hayata geçirilmesi ile müm-
kün olacaktır: felsefe ve alman ruhuna uygun bir devlet yapısı ile yönetim sanatı. Fichte için 
bu, devlet yapısında istikrar, güvenlik ve bağımsızlığın olmazsa olmaz koşullarıdır. Ancak bu 
şartları yerine getirmek ise, Almanlara bir şekilde sirayet etmiş olan yabancı felsefe, din ve 
devletsel biçimlerin temizlenmesi ile olanaklı kılınabilecektir. O halde burada Alman ulusuna 
çok büyük bir görev düşer: "Alman olan" bir felsefe yaratmak; bunun içindir ki, her gerçek 
Almanın filozof olması geremektedir. Bunları ortaya koyduktan sonra Fichte, özgürlük kav-
ramını ele alır. Ona göre özgürlüğün temel koşulu, iki tercih arasında seçim yapmaktan çok 
kararlılık ve eyleme geçebilmekte gizlidir. Sözü edilenleri gerçekleştirebilmek de, kesin bir 
kararlılığı kendine öncül alan sağlam bir tinle mümkün olacaktır. Bu söylevde Fichte, çalış-
manın giriş kısmında da vurgulandığı gibi, Alman olanın kendini Latinite ve diğer uluslardan 
nasıl farklı kıldığı ile ilgili tesbitlerini de paylaşır: Ona göre aslilikten uzaklaşmış olan diğer 
uluslar/felsefeler, yaşamın kaynağını kurutarak, tarihi dairesel hareketlerle kendini tekrar eden 
bir süreç olarak tasarlar ve kendilerince tarihi bitirip, geçmişi, eskiyi tekrar etmek üzere yeni-
den başlatırlar. Asli ulus olan Almanlar da, "ölümü" yücelten bu donuk felsefeden nasibini 
almışlardır. O günkü felsefenin Alman olmadığını söyler Fichte; Alman olan felsefenin ise, 
"ölümden", "donukluktan" değil, ama sonsuza dek öyle ve tek kalacak olan yaşamdan hareket 
etmesi gerektiği vurgusunu yaparak, tek tek bireylerin yaşamlarından ziyade, yaşamı tümel 
bir olgu ve tanrısal bir sonsuzluk olarak betimler. Đmdi kişi, ancak bu şekilde felsefe yaparak 
"hakiki" Alman olabilir. 

Sekizinci Söylev: 

Bu konuşmasında Fichte, "ulus" ve "vatanseverlik" anlayışını ortaya koymaktadır. Martin 
Luther’in izinde olduğunu burada da öne çıkararak, dünyevi asliliğin ve sözü edilen tanrısal 
olan yaşamın yurdu olarak ulus ile vatanı işaret eder. Fichte’ye göre Asil/Asli olmanın yolu, 
ulus ile vatanı sevmekten geçer. Bu konuşmada dikkati çeken başka bir nokta ise, Platon’da 
olduğu gibi: "asıl gaye devlet ve yasalardır; insanlar ise onlara itaat etmek için varlardır" 
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önermelerinin tersine, Fichte’nin, idealindeki devleti, "ulusun kendini gerçekleştirmesine 
önayak olacak bir araç" olarak tanımlamasıdır. 

Dokuzuncu Söylev: 

Burada Almanların vatanseverlik idealine uygun olarak nasıl eğitilmeleri gerektiğiyle ilgili 
ayrıntılı bilgiler verilirken, bir isim öne çıkarılır: Johann Heinrich Petalozzi (1746-1827). Pes-
talozzi’nin eğitim anlayışını yücelten Fichte, kendi kafasındaki eğitim ile Pestalozzi’ninki 
arasında bir koşutluk kurar ve onun ilke ve kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirtir. 

 

Onuncu Söylev: 

Yukarıda sözü edilen Pestalozzi’nin eğitim alanındaki ilkelerine uygun olarak Alman ulusal 
eğitiminin nasıl yapılacağı bu söylevde ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Burada eğitimin en ba-
şından itibaren yurttaşlık ve din bilgisi dersleri almakla yükümlü olan öğrenci, alim olmanın 
da ötesinde, "yaratan" ve "kusursuz insan" olmaya adım adım yaklaşan bir yapıya bürünecek-
tir. Bunun yanında, törel bir eğitimle de kişiye, iyi, adil ve güzel kavramlarının içerikleri ek-
siksiz olarak verilecektir. Ayrıca bu eğitim sistemi çerçevesinde, cinsiyete bakılmaksızın her-
kes sürece dahil edilecek ve asli ulusu yüceltmekle görevli olan birey, bu "ödev bilincini" en 
içlerine kadar özümseyecektir. 

Onbirinci Söylev: 

Eğitimle ilgili genel ilkeler açıklandıktan sonra, bu konuşmada da, bu eğitimi üstlenecek olan 
kurum veya kişilerin kimler olması gerektiğiyle ilgili soru yanıtlanmaktadır: “eğitimi verecek 
olan kurum, devletin ta kendisidir”. Burada yine Luther’e yapılan gönderme dikkati çeker. 
Reformasyonla birlikte devlet ile kilisenin bir şekilde güçlerini birleştirmesiyle dünyevileşen 
erk, devletin öne çıkmasına neden olmuştur. Đşte başarısızlığı kaçınılmaz olan kilise menşeli 
eğitim yerine, devletin tek elden yürüttüğü ve bütün vatan toprağına adil bir şekilde ulaştırdığı 
dünyevi bir eğitim (Luther’in izinde) esas alınacaktır. Burada eğitimcilerin nasıl yetiştirileceği 
ile ilgili çözümü de şöyledir: "Pestalozzi’nin eğitim sisteminde başarılı olmuş kişiler eğitimci 
olacaklardır". 

Onikinci Söylev: 

Yeni eğitimin meyvelerini vermesinin zaman alacağının bilincinde olan Fichte, ulusunu bu 
geçiş dönemi süresince sağlam durmaya davet eder. "Sağlam duruş"tan kasıt, o dönemde 
Fransız işgali altındaki Almanya’da bulunan Almanların kendi Almanlıklarını yitirmemek 
için ortaya koyacağı direniştir. Bu direnişin en önemli cephesi ise "Anadil"dir. Anadil konu-
sunda taviz verilmemeli ve edebiyata daha fazla önem addedilerek Almanca geliştirilmelidir. 

Onüçüncü Söylev: 

Bu söylev, zamanın bürokratik koşullarından dolayı (Fichte’ye göre resmi makamların metni 
kaybetmesi) tam bir metin halinde bulunamamaktadır. 

Ondördüncü Söylev: 

Söylevlerin sonuncusu olan bu konuşmada daha çok, önceki söylevlerde anlatılanların genel 
bir özetiyle karşılaşılmaktadır. Fichte burada ayrıca söylevlerinin kimlere yönelik olduğunu 
da açıklar: gençlere, yaşlılara, düşünür, alim ve yazarlara, devlet adamları ve prenslere, henüz 
doğmamış olanlara, yabancılara. 
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Söylevlere Genel Bir Bakiş 

Söylevlerde de görüldüğü gibi Fichte, siyasal çalkantılar içindeki Avrupa’da baş gösteren ulu-
sallaşma hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Fichte için, Napoleon’un Fransız Dev-
rimi’nin ilkelerini saptırması ve Berlin’i işgali bardağı taşıran son damla olmuştur. O, böyle 
bir ortamda, onlarca parçaya bölünmüş olan ulusunun, sağlam bir birlik kurması gerektiği dü-
şüncesinden hareketle, "Alman Ulusuna Söylevler"ini, büyük bir coşku ile adeta haykırmıştır. 

Aslında Fichte bu söylevlerle birlikte, kendi ulusunun biraradalığını temin etmeye yönelik 
önemli bir adım atar, ancak bununla kalmayıp, Alman ulusunun "misyonu"nu evrensel bir bü-
tünlük içerisinde değerlendirir. Ona göre tarih, aklın henüz bilinç ve özgürlükten yoksun ol-
duğu "masumiyet çağı" ile başlıyor, günahın ortaya çıkması ve insanın bencilliği ile birlikte 
"tam günahkarlık çağı"na dek doğrusal bir şekilde ilerliyordu. Fichte yaşadığı dönemi “tam 
günahkarlık çağı” olarak nitelendirir. Burada aklın egemenliği kaybolmuş ve bencillik baş 
göstermiştir. Đşte Alman ulusunun misyonu tam da bu noktada değer kazanacaktır; Almanlar 
insanlığı bu tam günahkarlık çağından çıkaracak ve Fichte’nin "ussal devleti"nde aklın gerçek 
egemenliği sağlanacaktır. 

Fichte bu evrensel görevin, Fransız Devrimi ilkelerince gerçekleştirilebileceğini düşünür, ama 
yukarıda sözünü ettiğimiz hayal kırıklığı neticesinde bu umudundan vazgeçer ve bu "kutsal" 
görevi Alman ulusuna verir. Burada bir Alman olarak Fichte, yine "asli ulus" ile Latinite ara-
sına bir sınır çeker. Ona göre özellikle Fransızlar, Latince’nin etkisi altında kalarak kendi dil-
lerinin güçsüzleşmesine seyirci kalmış ve eski germen köklerinden tümüyle uzaklaşmışlardır; 
köklerinden bu denli uzaklaşmış bir ulus da, ne bu evrensel görevi gerçekleştirebilir ne de 
kendi içerisinde uzun soluklu olabilir. Ancak Fichte’nin yaptığı bu belirlenimin ne derece ge-
çerli olduğu tartışma götürür bir olgudur; bir ulusun/toplumun devamlılığı gerçekten de kök-
lerine sıkı sıkıya sarılmasından mı geçer? Konu Avrupa ve özellikle Latinite olduğunda du-
rum biraz farklılaşır: 

   “Avrupa için tehlike dışardan gelemez. Şu basit nedenden ötürü ki, Avrupa bir içeri-
si diye düşünülemez. Tehlike, işte böyle bir görme biçimindedir: bir defa kendinizi 
kapalı bir mekan olarak gördünüz mü, dışta olan herşey artık sadece bir tehdit olarak 
görünebilir.[…] Avrupa için tehlike, karşısında kendini yabancı ve aşağı hissettiği şe-
ye başvurmaktan vazgeçip, kendi hesabına vaaz vermek, kendini kendi özelliği içinde 
örnek diye göstermek olacaktır. Kaygı verici şey, Avrupa’nın taşıyıcısı olduğu evren-
seli sadece kendisi için değer taşıyan ve bir takım başka kültürlere kadar yayılmak zo-
runda olmayan yerel bir özellik olarak düşünmesi olacaktır.” (Brague, 1995: 182) 

Rémi Brague’ın yorumuyla Avrupa, evrensel olanı yakalamak için köklerine dönmek gibi bir 
zorunluluğa ihtiyaç duymamaktadır; Romalılık-Avrupalılık zaten Yunanlılık ve Yahudilik 
üzerine kurulmuş bir "ikincillik" olarak kendini var etmektedir. Eğer Avrupa (Latinite, Ro-
ma), Fichte’nin dediği anlamda bir köklerine dönüş çabasına girerse, bu onun sonunu hazırla-
yacak olan yegane faktör olacaktır. Böylelikle kültürel anlamda ikincil olmaktan kurtulmaya 
çalışmak, Avrupa’nın sonunu hazırlamaya çalışmakla neredeyse özdeş bir anlam taşıyacaktır. 

Ancak bu tanımlamanın dışına çıkıp, Alman ve Đtalyan rönesansları doğrultusunda bir pers-
pektife geçilecek olursa, burada da temel bazı farklılıkların oluştuğunu görmek mümkündür. 
Fichte’nin özellikle yedinci söylevinde yaptığı belirlemeler, Almanların ve Latinite’nin Yu-
nanı nasıl okuduğuna dair önemli bilgiler vermektedir. Fichte, Latinitenin felsefesini oluştu-
rurken donukluk-durağanlıktan hareket ettiğini; adeta ölümden beslenerek tarihin sonunu ge-
tirdiğini iddia eder. Bu tesbitler, Winckelmann’ın bu konudaki görüşleri ile tamamiyle uyuş-
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maktadır. Winckelmann’a göre Latinite Yunanlılığı, geçmişte  olan, kendi içerisinde tamam-
lanmış bir bütünlük olarak ele alır ve onu bu bitmişliğinden hareketle "taklit" etmeye çalışır; 
Yunanlılık bu bitmişliğiyle "yeniden doğar". Oysa iş Almanlara geldiğindeyse, Yunanlılık, 
geleceğe doğru sınırsızca uzanan bir "ideal" olarak tanımlanır; işte sonsuz bir yaşamdan bes-
lenen Alman felsefesi de kendini ortaya koyarken, bu ideali, geleceğin bilinemezliğinde bir 
hedef olarak konumlandırır. (Bkz. Winckelmann, 2013: 126) 

Fichte ve Nasyonal Sosyalizm: 

Fichte’nin "Alman Ulusuna Söylevler"de öne çıkardığı argümanlar 20.yy.’da Nasyonal Sos-
yalistler tarafından gerçekten de sağlam birer referans olarak kabul edilmişlerdir. Nasyonal 
Sosyalistler Almanları özellikle ırksal anlamda ortak bir temele oturtmak çabası içinde olmuş-
lardır3 ve bunu yaparken özellikle bilimsel verileri de kendilerince "kullanmayı" denemişler-
dir4. Ancak burada daha çok Fichte’nin söylevlerini yaparken sunmuş olduğu önemli argü-
manlara, Nasyonal Sosyalistlerin ne derece sahip çıktıklarına değinilecektir. 

Fichte söylevlerinde özellikle iki ana unsurdan söz etmekteydi: Alman dili ve germen köklere 
dönüş/sahip çıkış ve eğitim. Almanca, Nasyonal Sosyalistler için de gerçekten çok önemli bir 
olguydu; onların kendi "özel" ve "ari" varoluşlarını görünürlüğe getiren en temel araçtı. Aynı 
şekilde Germen köklere dönüş ve bunun tutarlı bir şekilde kanıtlanabilirliğini sağlamak da 
Naziler için çok önemli uğraşlardan biri olmuştur, öyle ki, eski Germen boylarının fiziksel 
özelliklerinin, 20.yy. Alman ulusunda yeniden yaratılabilirliğini denetlenemek için Yahudiler 
üzerinde bazı deneyler yapılmış olması da tesadüfi değildir5. Bu deneylerde yaratılmak iste-
nen bedenler, muhtemelen Tacitus’un "Germania"sında tarif ettiği "Germen" görüntüsü refe-
rans alınarak tasarlanmıştır: 

   “Ben şahsen Germanialıların evlilik yoluyla başka soylarla karışmadıklarını, kendileri-
ne özgü, halis ve yalnızca kendilerine benzeyen bir halk olduğunu savunanların görüşüne 
katılıyorum. Bu yüzden kalabalık bir nüfusa sahip olmalarına rağmen, bedensel görünüş-
leri hepsinde aynıdır: Vahşi mavi gözler, kızıl saçlar […]” (Tacitus, 2006: 29) 

Ancak Nasyonal Sosyalistlerin, Almanların gerçekten de saf bir ırk olabileceklerine inanıp 
inanmadıkları bir muammadır. Onlar böyle bir köken ispatının geçerli olabileceğini düşünü-
yorlar mıydı? Ya da bu iddia, sadece Alman ulusunun biraradalığını temin için yaratılmış olan 
bir mitos muydu? Galiba ikincisi akla daha yatkın gibi görünüyor. 

             "[…] Schmitt’e göre, eğer ırk kavramı olmasaydı, Nasyonal Sosyalist devlet de var 
olamazdı […] Nasyonal Sosyalistlerin ırk (ya da Schmitt’in sözcükleriyle ‘’soy eşitli-
ği’’) nosyonu gibi bir kavram, herhangi bir dışsal olguya/gerçeğe işaret etmeyip, bu-
nun yerine doğrudan doğruya bir gerçek-hukuk çakışmasını gerçekleştiren genel bir 
hüküm işlevi görüyordu […]" (Agamben, 2001: 223-224) 

Đşte yukarıda da belirtildiği gibi ırk kavramı, Nasyonal Sosyalist devlet yapısı içerisinde vaz-
geçilmez bir hazırlayıcı öğe; devlet ile ulusu varedecek olan zemini oluşturmada en temel iş-
leve sahip koşul olarak öne çıkar. 

                                                           
3 Burada Nazilerin ekonomik temelli bazı yaptırımlarının da olduğunu hatırlatmakla beraber, çalışmanın kapsamı 
açısından değinilmemesi uygun bulunmuştur. 
4 Örneğin Darwin’in evrim şemasından yola çıkarak, evrim basamaklarının çeşitli evrelerine, farklı dünya halkla-
rını kendi “tesbitleri” doğrultusunda yerleştirmeyi uygun bulmuşlardır; evrimsel anlamda Germenlerin en üstte, 
Latinlerin ikinci sırada ve Afrika halklarının en altta olduğu ırksal bir şema. 
5 Yahudilerin gözlerine mavi bazı kimyasallar enjekte edilmiş ve bu şekilde mavi gözler elde edilip edilemeye-
ceği denenmiştir. 
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Bu tarz girişimlerin direkt olarak Fichte’ye mal edilmesi pek de olanaklı değildir, ancak orta-
ya çıkan izlek içerisinde Fichte ve Hitler arasında, amaç ve eylem anlamında ne tür yakınlaş-
ma ve uzaklaşmalar olduğunu görmek açısından, bunları dile getirmekte fayda vardır. Gerek 
Fichte gerekse Nasyonal Sosyalistler için "Alman olmak", ulusun birliği ve devamlılığı bakı-
mından olmazsa olmazlardır. Her ne kadar 19.yy. ın başında "Alman olan" anlamında mitsel 
bir açıklama yapmaya çalışan Fichte, kendinden yaklaşık 130 yıl sonra ortaya çıkan Naziler-
den tamamiyle ayrı düşünülemezse de (oluşturulan/kullanılan mitoslar anlamında), onları bü-
tünüyle mutlak bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmek de mümkün değildir. “Al-
manlık” Fichte için birçok durumda ırksal olandan çok, kültürel anlamdaki bir temele dayan-
dırılmaya çalışılmış ve hatta kavramın kozmopolit eğilimler gösterdiği durumlar bile olmuş-
tur. Ancak bu ayrımı yapmış olmak, Fichte ve 20.yy Alman Reichı’nın birbirinden bütünüyle 
soyutlanabileceği anlamına da gelmez. Acaba Fichte’nin "ben ve ben olmayan" diyalektiği, 
"Alman ve Alman olmayan" ayrımı ile yanyana geldiğinde, 20.yy faşizminin kendinden ol-
mayanı ötelemesi, kaçınılmaz bir sonuç olarak düşünülemez mi?  

Bütün bunlar dışında, Fichte’nin pratik felsefesinde ortaya koymuş olduğu "ödev bilinci" ve 
"özgürlük" kavramları da, dikkate şayan bir biçimde Nasyonal Sosyalist dönem Alman top-
lumununda da ön plana çıkmaktadır6. Ancak konuya daha genel bir yelpazede bakılacak olur-
sa bu, Martin Luther’e kadar uzanan bir süreci imlemesi açısından oldukça ilginçtir: 

   "Büyük çoğunluğu Katolik olan halklar, bizim 'meslek' (yaşamın amacı ve sınırsız ça-
lışma alanı anlamında) dediğimize benzer bir ifadenin vurgusunu Eskiçağ klasikleri ka-
dar az bilirlerken, büyük çoğunluğu Protestan olan halkların hepsinde bu kavram vardı. 
Bu durumun, sözü edilen dillerin etnik özelliklerinden dolayı ortaya çıkmadığı, örneğin, 
'Alman halk ruhu' deyimi ile bir ilgisi olmadığı, fakat sözcüğün bu günkü anlamının Đn-
cil çevirilerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla çevirenin ruhundan kaynaklandığı, aslı-
nın ruhundan kaynaklanmadığı gösterilebilir. Luther’in Đncil çevirisinde, Jesus Sirach 
ile ilgili bölümde (XI, 20, 21) sözcük ilk kez tamamen bu gün bizim kullandığımız an-
lamda kullanılmıştır […] Sözcüğün anlamı gibi -bunun herkesçe bilindiği varsayılır- 
düşünce de yenidir ve Reformun bir ürünüdür. Bu meslek kavramında kapsanan günlük 
dünyevi işlerin değerlendirilmesinin ilk örneklerine Ortaçağ’da rastlanırdı. Ama en 
azından şüphesiz yeni olan bir şey vardı: dünyevi mesleklerde ödevin yerine getirilme-
sinin, ahlaki eylemin en yüksek içeriğinin farzedilmesinin değerlendirilmesi […]" (We-
ber, 2008: 67-68) 

Dolayısıyla meslek-ödev kavramlarının özgürlük ile olan ilişkisi, Luther’den 20.yy’a kadar 
aktarılagelmiş bir “yaşama felsefesi”nin zeminini oluşturmaktadır. Öyle ki bu önbelirleme, 
günümüz Alman (Protestan) toplumunda da varlığını sürdürmektedir; Bernhard Schlink’in, 
inançlı bir Nazi olarak savcılık görevinde bulunan ve 2.Dünya Savaşı’nın ardından özel de-
dektiflik serüvenine atılan karakteri Dedektif Gerhard Selb’in sözlerinde bu "Alman Ruhu" 
tekrar açığa çıkmaktadır: 

   "[…] Altyapıda nedeni kestirilemeyen bir arıza benim tahammül edemeyeceğim bir 
şeydi. Arabam istediği kadar çalışsın, çamaşır makinem istediği kadar yıkamaya devam 
etsin, en önemsiz gösterge ışığı bile Prusyalı titizliğiyle çalışmadığı sürece içim rahat 
etmezdi" (Schlink, 2005: 70). 

                                                           
6 "Arbeit macht frei" (Đş-Çalışmak özgürleştirir) deyimi Nazi toplama kamplarında oldukça manidar bir şekilde 
sık sık kullanılmıştır. 
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Bu bağlantıyı aynı şekilde Alman dili konusunda da rahatlıkla görmek mümkündür: Luther’in 
Đncil çevirisiyle birlikte Almanca, yazınsal anlamda gerçek bir ulusal kimlik göstergesine dö-
nüşmüş ve buna gerek Fichte gerek Nasyonal Sosyalistler tavizsiz sahip çıkmışlardır. 

Fichte ve Batı Felsefesi: 

 Daha önceki bölümlerde, Fichte ile batı felsefesi (Latinite) arasındaki ayrılıklardan ve bu ay-
rılıklar doğrultusunda, O’nun verdiği söylevleri ile “Alman olanı” nasıl tanımladığından bah-
sedilmişti. Ancak bu bölümde araştırılacak soru ise, bütün ayrılıklarına rağmen Fichte’nin ba-
tıdan bütünüyle soyutlanıp soyutlanamayacağıdır.  Fichte gerçekten de batıdan ayrı olarak dü-
şünülebilir mi? 20. yy. nasyonal sosyalist faşizminin nedenleri Fichte ile –bir yanıyla- ilişki-
lendirilebilirken, genel anlamda batı felsefesini bu olaydan soyutlamak mümkün müdür? 

Hannah Arendt’in deyimiyle "Yeniçağ’ın en büyük problemi, otoritenin kim olması gerektiği" 
sorusuna yanıt verememesidir. Ortaçağ’a bakıldığında "aşkın irade"nin mutlak bir egemenliği 
görülmektedir. Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanist düşünce akımı, bu aşkın otoriteyi 
oyunun dışına iter ve deyim yerindeyse insan yeryüzünde "yalnız" kalır. Ancak yok olan oto-
ritenin yerine ne konulmalıdır? Özellikle "Aydınlanma"nın buna verdiği cevap oldukça açık-
tır: Đnsan aklı! Rönesans-Aydınlanmanın Ortaçağ’ı eleştirirken öne sürdüğü en önemli argü-
manlar, Ortaçağ’ın özgür düşüncenin önünde engel teşkil ettiği; insanlar arasında bir eşitlik 
sağlayamayacağıdır. Ancak bu karşı çıkışla kendini var eden Aydınlanma gerçekten de bu so-
runları çözebilecek bir yapıda olabilmiş midir? 

   "Yeniçağ, tanrının yerine aklı koyarken, aynı tekilciliği yeniden uyguluyordu" (Sayın, 1994: 
37). 

Descartes "cogito ergo sum"7 diyerek, "özne"nin mevcudiyetini kesin bir şekilde olumluyor, 
yine aynı dönemde Bacon’ın "Die Kunst der Naturbeherrschung"8 adlı yazısıyla dünya tam 
anlamıyla bir "nesne"ye dönüştürülerek Aydınlanma’nın –dolayısıyla günümüz dünyasının- 
temelleri atılıyordu. Ancak burada ortaya çıkan en önemli sorun, özne ile nesnenin ayrıştırıl-
masından ziyade, ikisi arasındaki hiyerarşik yapının epistemolojik açıdan belirlenmesidir. Đşte 
batı felsefesinin en önemli özelliklerinden biri belki de, öznenin hiyerarşik anlamda nesneye 
göre her daim üstte olmasıdır. Öznenin bu üst "mevki"ye sahip olduğu düşüncesi, ona nesne 
üzerinde her türlü kontrolü sağlama özgürlüğünü de beraberinde getirir. Yalnız buradaki 
"nesne" kavramı sadece çevremizde (evrende) bulunan "eşyalar" anlamında bir içeriğe mi sa-
hiptir? Belki evet, ama şunu da unutmamak gerekir: “ben özne olarak varım; tıpkı diğerleri 
gibi, ama bu karşılıklı ili şki içerisinde 'ben' diğerlerini birer 'özne' olarak mı algılıyorum ya da 
onlar benim için birer düşünme nesnesine mi dönüşüyorlar?"  Eğer doğru olan ikinci önerme 
ise, burada kaçınılmaz olarak özne-nesne arası hiyerarşik kodlama devreye girecektir ve "öz-
ne", kendisi için düşünme "nesnesine" dönüşmüş olan diğer "özneler" üzerinde doğal bir üs-
tünlük hissedecektir. Bu hissiyatın, kişinin modern toplumdaki statüsüyle de desteklendiği dü-
şünülürse, durumun nerelere varabileceğini kestirmek pek de güç olmayacaktır. 

Đşte yukarıda ortaya çıkan mantıksal zincirin gideceği (gitmeye eğilimli olduğu) nokta da, öz-
nenin kendi doğrusunu dış dünyaya kabul ettirdiği bir "tekilcilik" olacaktır.  

                                                           
7 Cogito ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım. 
8 Die Kunst der Naturbeherrschung: Doğaya Hükmetme Sanatı 
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"Herşeyi tekilciliğe indirgemek ve tekil olarak açıklamak isteyen felsefe, sonunda tek din, tek 
dil, tek ulus, tek bayrak istemleriyle farklılıklara savaş açıyor; farklılıklara tahammül edeme-
yen bütüncül düşünceler, farklılıkları yutuyordu […]" (Sayın, 1994:41). 

Ricarda Huch’un Fichte ile ilgili aşağıda söyledikleri, daha önce sözünü ettiğimiz özne-nesne 
hiyerarşisinde, O’nun nerede durduğunu açıkça göstermektedir: 

   "[…]’Ben’in dışında hiçbir şeyin mevcut olmadığı, Fichte’nin öğretisindeki ilginç ve 
mutlak şeydir, eğer bu ben-bilinci sınırının 'ben'in kendi içinde olduğunu, yani ben ol-
mayanın var olduğunu, ama 'ben'in dışında değil içinde olduğunu, onun karanlık yarısı 
olduğunu akıl etseydi, şimdi kendini soyutladığı dünyayı gerçekten kucaklardı ve kendi-
si için ölümlü maddeden başka bir şey olmayan doğaya ruh katardı. Çünkü ‘ben’ ve 
dünya, Novalis’in deyişiyle iç içe geçmiş yarımlardır […] Fichte: Ancak 'ben' sayesinde 
bu ölü ve biçimsiz kütleye düzen ve ahenk gelmektedir. Ancak insandan yayılır onun et-
rafındaki düzenlilik gözlerinin gördüğü yere kadar ve bunu desteklediği ölçüde düzen 
organik cisim olurlar; onun sayesinde güneşler kendilerine çizilen yolda dönerler […]" 
(Huch, 2005: 111). 

Sonuç Yerine: 

Fichte’yi bilgikuramsal anlamda tekilci olan felsefenin dışında değerlendirmek doğru olma-
yacaktır. O da tıpkı diğer Yeniçağ filozofları gibi, bu düşünsel kodlama içinde yetişmiş ve dü-
şünmüştür. Onun felsefi duruşu ve işgal altındaki Berlin’de verdiği "Alman Ulusuna Söylev-
ler"inde öne sürdüğü argümanlar ile Nasyonal Sosyalizm arasında dolaylı bağlantılar kurula-
bilir, ancak daha genel bir çerçeveden bakıldığında, 20.yy’daki katliamın, sadece Fichte değil,  
Platon’a kadar uzanan tekilci bir anlayışın kaçınılmaz bir sonucu olarak zuhura geldiğini iddia 
etmek yanlış olmayacaktır. 

 

Kaynakça 

Agamben, G. (2001). Kutsal Đnsan (Egemen Đktidar ve Çıplak Hayat), Ayrıntı Yayınları, Đstanbul Al-
man Đdealizmi 1: Fichte (2006), Doğu Batı, Ankara 

Brague, R. (1995). Avrupa: Roma Yolu, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul 

Copleston, F. (1990). Felsefe Tarihi, Cilt 7, Alman Đdealizmi: Fichte, Schelling, Schleiermacher, Đdea 
Yayınevi, Đstanbul 

Gökberk, M. (2008). Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, Đstanbul 

Huch, R. (2005). Alman Romantizmi, Doğu Batı, Ankara 

Nietzsche, F. (1985). Wille zur Macht, Reclam Verlag, Stuttgart 

Sayın, Z. (1994). Kötülük Tekilcilik Postmodernizm, Mitos Yayınları, Đstanbul 

Schlink, B. –Popp, W. (2005). Selb’in Yargısı, Can Yayınları, Đstanbul 

Tacitus, C. (2006). Germania Halklarının Kökeni ve Yerleşim Yeri, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul 

Weber, M. (2008). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ayraç Kitabevi Yayınları, Ankara 

Winckelmann, J.J. (2013). Gedancken Über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mah-
lerey und Bildhauer-Kunst, Reclam Verlag, Stuttgart 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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  
 

189 

COURSES ON SPECIALIZED FIELD IN UNDERGRADUATE PROGRAMS OF 
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Abstract 

 
The objective of this study is to reveal to what extent the structure of Translation Studies Undergraduate 

Programs in Turkey, whose numbers have been increasing in recent years contributes to specialization processes 
of translator candidates in the light of some cases. To this end, the structure of all the undergraduate programs 
teaching translation in Turkey is studied and a comparative research is conducted on whether courses on 
specialized fields are available in curricula, if available, are sufficient for specialization in a specific field. In the 
study, we first discuss expected qualities of translators and to what extent these are reflected for the translation 
teaching. The translator, as well as having a vast cultural and world knowledge, is required to be specialized at a 
specific field. The translation teaching primarily aims to create a translator profile equipped with such a world 
and specialized knowledge. The curricula followed by translation departments as to specialized courses vary 
from each other; as a result there is not a comprised model of a scientific translation teaching. A mutual method 
must therefore be sought. This study attempts to be the first step in this regard. To confront with universal 
dimension of a translation teaching, our study puts forward what kind of examinations related to different fields 
of specialization are designed to recruit translators by governmental institutions. With regard to this, the study 
also tries to show that course on specialized field has an important position in translation teaching by taking into 
account both its theoretical dimension and reflection on practice. 
 
Keywords: Translation Teaching, Translator Candidates, Specialized Field of Knowledge, Translation Studies, 
Course on Specialized Field  
 

 
TÜRK ĐYE’DE ÇEV ĐRĐ EĞĐTĐMĐ VEREN LĐSANS BÖLÜMLER ĐNDE UZMANLIK 

ALAN DERSLER Đ: UZMANLIK ALAN DERSLER ĐNĐN ÇEVĐRMEN 
ADAYLARININ UZMANLA ŞMA SÜRECĐNDEKĐ ÖNEMĐ 

 
Öz 

  
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda sayıları artan Türkiye’deki Çeviri, Mütercim-Tercümanlık ve 

Çeviribilim lisans bölümlerinin yapısının, çevirmen adaylarının belirli bir alanda uzmanlaşma süreçlerine ne 
derecede katkı sağladığını örnekler ışığında tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de bulunan ve 
çeviri eğitimi veren lisans bölümlerinin tamamının yapısı, özellikle ders planları incelenerek, müfredatlarında, 
uzmanlık alanlarına ait derslere yer verilip verilmediği, verilmesi durumunda bu derslerin çevirmen adaylarının 
belirli bir alanda uzmanlaşması için yeterli olup olmadığı, karşılaştırmalı olarak araştırılacaktır. Çalışmamızda 
öncelikle, çevirmenlerin olması gereken özelliklerinden ve bu özelliklerin çeviri eğitimine ne kadar yansıtıldığını 
inceleyeceğiz. Çevirmen, ileri seviyede kültür ve dünya bilgisine sahip olması dışında, belirli bir alanda 
uzmanlaşmış olma durumundadır. Çeviri eğitimi öncelikle böyle bir dünya bilgisi ve uzmanlık alanıyla 
donatılmış bir çevirmen profili hazırlamayı amaç edinir. Uzmanlık dersleri konusunda çeviri bölümlerinin 
müfredatları birbirlerinden oldukça farklıdır ve bu yüzden çevirmen profilinin nasıl oluşacağı konusunda 
uzlaşılmış bilimsel bir çeviri eğitimi modeli maalesef henüz mevcut değildir. Bir ortak yöntem arayışına 
girilmesi gerekmektedir. Bu çalışma bu konuda atılmış bir ön adım olma niteliğinde olmayı amaçlamaktadır. 
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Çeviri eğitiminin evrensel boyutuyla yüzleşebilmek için çalışmamızda, yurtdışındaki devlet kurumlarının belirli 
uzmanlık alanlarına yönelik çevirmen alımında, adayların ilgili uzmanlık alanıyla ilgili olarak ne tür sınavlara 
tabi tutulduğu ve onlardan ne seviyede uzmanlık bilgisi istendiği örneklerle ortaya koyulacaktır. Bu incelemeye 
istinaden çeviri eğitiminde uzmanlık alan dersinin önemi, sadece kuramsal boyutuyla değil, aynı zamanda 
pratiğe olan yansımasıyla gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Çeviri Eğitimi, Çevirmen Adayı, Uzmanlık Alan Bilgisi, Çeviribilim, Uzmanlık Alan Dersi 
 
1. INTRODUCTION 

 
Translation departments aim at structuring their curricula in order to improve the 

qualifications required for a translator. As the definition of translating changes and as the 
perspectives on translation are developed, the curricula of translation departments change 
naturally as well. The qualifications expected from a translator become more different than in 
the past. As the innovations in the perspectives on the translator and translation process are 
reflected on the translation training, important changes occur on the structuring of courses in 
translation departments. Translation departments have been structured just like the 
departments of language education and linguistics because the structuring of translation 
departments in the first periods was based on the language departments and translation was 
reviewed from the perspective of linguistics in the past. Although quite important changes 
have occurred in the field of Translation Studies and translation has been reviewed from the 
perspective of Translation Studies rather than Linguistics, it is recognized that translation 
departments don’t develop at the same rate and on the same level.  

 
When we theoretically examine the qualifications that a translator must own, we can 

say that the basic requirement for being a translator is having a command of the text to be 
translated in terms of knowledge of topic, field, specialization and terminology. If we look at 
from this theoretical perspective, it is clear that “Courses on Specialized Fields” should be 
included in the curricula of translation departments more often and in a more qualified way. 
The most basic feature of translation is the reinforcement of the language skills of the 
translator. However, if we focus all the translation training on the improvement of this 
language skill and see the translation as a process for which only language is sufficient, we 
cannot comprehend the relation between translator and the text adequately.  Having the 
knowledge of language and topic isn’t enough for a professional translation. Therefore, 
having the knowledge of theory and methods and the ability to interpret and analyze the text 
are other basic qualifications that a translator should have.  

 
Kautz points out that the education structure of the departments which train 

professional translators at universities may vary according to the circumstances, learning  
traditions, cultural and social values of the countries in which they are located. He thinks that 
it may be wrong to suggest a unilateral model in professional translator training. According to 
Kautz, it will be more helpful to look for answers on-site to the questions about the structure 
of professional translator training. (Kautz, 2000: 423) 

 
Kautz, who has classified the translation training into 9 sub-branches as language 

education, cultural knowledge, profession knowledge, specialization knowledge, translation, 
interpretation, computer-assisted translation, terminology knowledge and Translation Studies, 
regards the teaching of courses on specialized fields as very significant.  He states that firstly 
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technical fields should be taught as specialized fields and they should be followed by fields 
such as economics and law. What is ideal for him is providing the knowledge of 
specialization and topic together. Besides, he underlines the significance of the fact that 
courses on specialized fields should be regarded as courses in which language plays a role 
rather than only as language courses ((Kautz, 2000: 430-434).  

 
Amman and Vermeer are other persons emphasizing the importance of specialized 

fields in translation training. The term “Specialized Field” is conventional and its power of 
expression may be inadequate. What should be understood from the concept of “specialized 
field” for translation programmes are the second and third minors. The ideal thing is firstly 
providing the translator candidates with the theoretical background required for translation 
training and then reinforcing the practical part of translation training with the courses on 
specialized fields.  In this way, translator candidates will be closely acquainted with the 
cultural features, source and target jargons and terminologies of the specialized fields towards 
which they are oriented and will improve their abilities of research in that field. Although this 
kind of a model is still an exceptional condition in training, it may serve as an example to 
other departments as an interdisciplinary model surpassing the faculties (Amman and others, 
1990: 52-53).  

 
According to Amman and Vermeer, when specialized fields within the framework of 

translation action are in question, firstly text competence, namely the competence for text 
reception and production for the specialized field should be acquired (Amman and others, 
1990: 53). When courses on “Specialized Fields” are taken as minors, then there is the 
possibility to have a thorough education in the related field. Methods of working acquired 
during this education can be conveyed even to other fields in the future business life. A 
translator cannot know everything, but he/she should know how to acquire the information. 
According to Vermeer and Amman technical fields, law, economics and medicine can be 
esteemed as the appropriate specialized fields. Students should be able to select from the 
range of courses of specialization offered to them by their own will (Amman and others, 
1990: 54). 

 
Freihoff is another person referring to the significance of Courses on Specialized 

Fields in translation training. Freihoff orders the main points in translation training as below: 
 

• A general translation training which is interdisciplinary in terms of theory should be 
provided. 

• The bilingual training should focus both on the culture and language covering both 
languages. 

• Courses on Specialized Fields should comply with the curriculum. 
• The courses should focus on the text and its structure (Freihoff, 1993: 197). 

 
2. COURSES ORIENTED TOWARDS SPECIALIZED FIELDS IN TRANSLATION 
DEPARTMENTS OF UNIVERSITIES  
 
2.1. Courses on Specialized Fields in Translation Departments of Turkish Universities  
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We have conducted research on the position of courses on specialized fields in the 
curriculum of translation departments.  In this research, we have taken 7 state and 7 private 
universities as examples. The data below were generated according to the information on the 
official web sites of the related departments. When we examine comparatively the distribution 
of courses on specialized fields within the curricula, the ensuing results are as below: 
 
There are 8 “Courses on Specialized Fields” at Boğaziçi University, 5 at Istanbul University, 
8 at Hacettepe University, 25 at Ege University, 6 at Mersin University, 4 at Yıldız Technical 
University and 8 “Courses on Specialized Fields” at Sakarya University.  

 
Courses on specialized fields in translation departments of the abovementioned 

universities usually consist of fields of Economics, Business Administration, Law, Literature, 
European Union, International Relations and Politics. There are 6 state universities having 
“Courses on Specialized Fields” in the field of Literature in their translation departments, 4 
state universities in the fields of Economics and Business Administration, 4 state universities 
in the field of European Union and 2 state universities have “Courses on Specialized Fields” 
in the field of Law in their translation departments. While 5 of these universities offer 
restricted options, the options offered by 2 of these universities are rather weak. While one 
university has an extensive coverage of social and natural sciences, but offers not so many 
options that are nevertheless above the average, another university offers options quite above 
the average and expectation, but there aren’t any courses in the field of natural sciences and 
all courses are in the field of social sciences. Another striking point is the fact that there is 
only one university offering “Medicine” as a course on a specialized field.  

 
Courses on specialized fields in translation departments of the state universities range 

as department-faculty-university courses. While these courses are offered as department 
courses in many of the universities, in 3 universities they are offered as faculty courses or as 
elective courses of the university.  

 
When we review translation departments in private universities, we see that there are 6 

“Courses on Specialized Fields” at Çankaya University, 3 at Yeditepe University, 8 at 
Beykent University, 7 at Eastern Mediterranean University, 12 at Izmir University of 
Economics, 29 at Haliç University and 16 courses at Okan University.  

 
Courses on specialized fields at private universities usually include the fields of 

economics, law, literature, European Union, international relations and politics. Translation 
departments of 5 universities offer a course on specialized fields in the field of economics, 6 
universities in the field of literature, 4 universities in the field of law, 4 universities in the 
field of European Union and translation departments of 4 universities offer a course on 
specialized fields in the field of international relations and politics. Whereas 4 of these 
universities don’t offer so many options, 2 of them offer average options and one of them is 
beyond expectations. Courses on specialized fields range as department-faculty-university 
courses. While these courses are dependent on the department in most of the universities, they 
are offered as faculty or university courses at 2 of the universities.  

 
If we look at from the perspective of theories, the course structuring of translation 

departments should be shaped in accordance with the data obtained from Translation Studies 
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and its theories. However, it is observed that the divisions mentioned theoretically above and 
the qualifications required for a translator aren’t taken into consideration in the structuring of 
the translation departments. When we examine the reasons why translation departments 
cannot be structured in compliance with the abilities of translators and with the theoretical 
structure envisaged by Translation Studies, the main reasons can be specified as below:  

• The establishment of translation departments don’t date back to older times, 
• Translation Studies is a new scientific discipline, 
• There are significant differences in the structuring of course schedules of the 

translation departments and 
• Teaching staff working in translation departments don’t originate from translation 

departments sufficiently.  
 
It is pleasing that translation departments update their course schedules every year and are 

open to develop complying with the scientific and theoretical data. The fact that the relation, 
interaction and communication among translation departments have been increasing day by 
day plays an important role in the change of these departments from language departments 
into departments training translators.  

 
The most important indication of the development of translation departments is the fact 

that courses on culture and specialized fields have been increasing day by day and have come 
to the fore in translation training. The importance attached to the courses on specialized fields 
by translation departments plays a significant role in the provision of a more appropriate 
translation practice and in the development of the relation between theory and practice. As 
translation departments increase the number of courses on specialized fields and pay attention 
to these courses, students can establish a better relationship with the translation practice.  
 
2.2. The Position of Courses on Specialized Fields in the Translation Training Curricula 
in Germany  
 

When we review the curricula of the translation and interpreting departments 
providing education on undergraduate and graduate level (in languages English, French, 
Italian, Russian, Spanish, Portuguese and Japanese)  at Heidelberg University in Germany, we 
see that courses on specialized fields are divided into three modules. These modules consist of 
law, economics and medicine fields.  

 
Students selecting the module of law take courses such as Introduction to Public Law, 

Introduction to Civil Law, European Law, International Law, German Law System and 
German Law Terminology and also take courses on specialized fields such as the law system 
and law terminology of the countries related to the language they study from the relevant 
faculty. In the module of economics, courses on specialized fields such as Introduction to 
Economics, Introduction to the Policy of Economics and History of Economics are selected 
from the related faculty. Students selecting the medicine module take the courses such as 
medicine terminology and being scientific in medicine from the related faculty.  
When we look at translation and interpreting department of Johannes Gutenberg University 
Mainz in Germany, we see that courses on specialized fields each of which amount to 12 
ECTS are offered in the fields of internet technology, medicine, law, technical fields and 
economics.  
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When we examine the courses on specialized fields in Germany, we see that they are 

structured in compliance with the characteristics envisaged by translation theory. Students 
have the opportunity to take courses in the main specialized fields from the related 
departments so that they can train themselves in the specialized field in which they will make 
translations just during the education before they make practice in translation. As the concept 
of “institute” in German education system is different from the one in Turkey, the curricula at 
German universities are composed of courses easily taken among faculties.  The fact that 
social and natural sciences as a superstructure offer programmes open to all branches and it 
became a scientific convention that students can select courses from other departments as well 
as majors and minors, plays an important role in the establishment of courses on specialized 
fields. In Turkey, courses on specialized fields can be taken from other departments. 
However, only thanks to special efforts and exceptional situations, courses can be taken from 
other faculties and the courses of other departments can be naturally found in the curriculum 
of another department. Especially translation departments not only take courses from specific 
departments, but they feel also the obligation to work with very different fields.  Qualified 
expert translators can be trained in all areas only thanks to these programmes conducted 
together. As the courses on specialized fields increase in number and intensity, translation 
departments can reach a scientific structure suitable for translation practice.  
 
3. SOCIAL AND OFFICIAL PERCEPTIONS ABOUT THE CHARACTERISTICS OF 
TRANSLATORS: QUALIFICATIONS REQUIRED FOR TRANSLATORS  
 

Examining the qualifications required for translators both in Turkey and abroad we 
intend to see which qualifications should be found in translation programmes and which ones 
are found in translation programmes, but not known or taken into consideration by the 
translation market.  
 
3.1. Examples and Comments of the Requirements for Translators in Turkey 
 

When we examine the advertisements on the recruitment of contracted translators 
declared by Ministry of Foreign Affairs between 2009 and 2013, we see that applicants 
should be graduates of either translation, pedagogy, language and literature departments of the 
faculties teaching the related language or of the departments of international relations, public 
administration, politics, economics, finance and business administration offering education 
for 4 years and dependent on the faculties of Economics and Administrative Sciences and 
should take the minimum score in KPDS (Foreign Language Proficiency Examination for 
State Employees) in the related language in order to take part in the entrance exam 
(http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanligi_na-sozlesmeli-mutercim-alinacaktir.tr.mfa (2008), 
http://www.mfa.gov.tr/disisleri_bakanligina_sozlesmeli_mutercim_alinacaktir.tr.mfa. (2009), 
http://www.mfa.gov.tr/sozlesmeli-mutercim-alimi-ilani.tr.mfa (2010), 
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanligina-sozlesmeli-mutercim-alinacaktir.tr.mfa (2011), 
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanligi-mutercimlik-sinavi-duyurusu.tr.mfa(2013), 
02.04.2013). 
 

As it is seen from the abovementioned information, the most required qualification for 
translators in public institutions is having a command of the language. The fact that Ministry 
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of Foreign Affairs refers to both translation and language departments in the recruitment of 
translators is an indication of this truth. The fact that graduates of language and literature and 
language pedagogy departments are regarded as translator candidates indicates that 
knowledge on a specialized field isn’t important for translation. It is striking that there aren’t 
any important qualifications required for translators except having knowledge of the 
language. It shows that courses on specialized fields offered during translation training aren’t 
a distinctive feature at least for the governmental part of translation practice and also shows 
that public institutions of the state have fallen behind and not been able to adapt to translation 
education yet. 
 
3.2. Requirements for Translators Abroad  
 

Court interpreters in Austria are expected to be acquainted with the main principles of 
Austrian law and courts and the main principles of law and courts in the country of the 
official language from or into which they will interpret, to be competent on the terminology of 
law and economics in German and the other language as well as to have good knowledge of 
the source and target language in order to work as a court interpreter. Other than these, court 
interpreters are expected to have good knowledge of terminology in other specialized fields 
such as technical fields and medicine as well. Written expressions of court interpreters should 
be perfect in terms of grammar, syntax and dictation both in German and in the foreign 
language from which they interpret. As court interpreters are accepted as legal experts and 
stamp the documents they translate with their official seals, they are expected to own 
attention, clearness and accuracy on an extraordinary level  
(http://www.gerichtsdolmetscher.at/index, 10.05.2013).  

 
The Austrian government requires the translators and interpreters mainly to have a 

good command of law and court jargon as well as the mother and foreign language and the 
characteristics and communication ability of the translators and interpreters are also 
emphasized. The qualifications required for a translator and interpreter are the ones of a 
professional translator and interpreter. What is in question is not a person who graduated from 
any of language departments or a person who has a good command of the language, but 
persons trained in the specialized fields and having good knowledge of courses on specialized 
fields. Naturally, translation and interpreting departments have to graduate translators and 
interpreters appropriate for these circumstances.  

 
According to the report published by the European Commission in 2009 in the forum 

on Multilingualism and Interpreter Training, an interpreter working in the legal field is 
supposed to be active in all fields where law takes place. For instance; in police 
investigations, in questioning at preliminary inquiries, at discussions between lawyer and 
client, at trials etc. It shouldn’t be thought that a translator equipped with the necessary 
qualifications for judicial authorities and having good knowledge of both the source and 
target language can also interpret very well. Interpreters working in the legal field should own 
the necessary training and qualifications required for interpreting. They should serve to 
people bearing on any law system and not having knowledge of that language, and they 
should be aware of the responsibilities relating the job and know the arrangements in 
cooperation with other activities in other fields of law (http://www.eulita.eu, 13.05.2013). 
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As a result of this report, interpreters in the field of law should have the competences 
below in order to conduct their professions in the best way: Language proficiency, knowledge 
of the country, culture and law systems and interpreting skill (http://www.eulita.eu, 
13.05.2013).  

 
When we look at the qualifications required for translators in the official examination 

for translators in Germany, we can see that nearly the qualifications envisaged by Translation 
Studies and appropriate for the curriculum of a translation department are tested during the 
exam. Candidates should: 

 
• Have a good command of the grammar, vocabulary, language properties, stylistics and 

dictation of both languages in which they will have the exam, 
• Have a skill of written and oral expression, 
• Have the ability to translate coherently the content and structure of the texts presented 

to themselves, 
• Have the ability to foresee and prevent the possible misunderstandings and mistakes, 
• Have enough knowledge of the political, economical and cultural structure and 

problems of the related language, 
• Have knowledge of the assisting language and specialization tools 

(http://www.berlin.de, 29.04.2013).  
 
Candidates should prove that they have deep knowledge on a specialized field they 

selected themselves. They are expected to have a command of the basic information and 
scientific terminology of the selected specialized field. The valid specialized fields are mainly 
law, economics, technical fields, natural sciences, social sciences and humanities. They 
should keep in mind that they can apply for only one of these fields (http://www.berlin.de, 
29.04.2013).  
 
4. COMPARISON OF THE TRANSLATOR PROFILES IN TURKEY AND EUROPE 
DEPENDING ON THE REQUIRED QUALIFICATIONS IN TERMS OF 
PARALLELISM WITH TRANSLATION TRAINING  
 

Just as there are differences in the position of courses on the specialized fields at 
universities, similar differences also occur in the required translator profile in terms of 
qualifications. It is observed that the view of a country on translation is similar with its view 
on translation market and official translators. We see that in our country, the fact that 
translation departments haven’t been able to get rid of the influence of language education in 
terms of theoretical knowledge and courses on specialized fields is reflected on the 
qualifications required in the translator profile. Besides, we realize that while making a profile 
for translators, knowledge of the language is predominantly emphasized and knowing a 
language implies having a command of a foreign language and at this point, the contrast 
between translator and interpreter profile isn’t considered at all. 

 
However, we see that translator and interpreter profile in the West was shaped 

officially and unofficially in parallel with the translation theory and training.  Translator and 
interpreter qualifications and conditions stated in advertisements and regulations in the West 
are in parallel with the ones stated by Translation Studies and translation theory.  In this 
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respect, we see how stable are the relations between theory-practice and between university-
official and unofficial sectors. Qualifications required for translators in the West include 
important criteria setting a higher standard for the candidates and they contribute to the 
training and employment of qualified translators and also to the quality of translation. When 
we look at the criteria and advertisements in the West, we can see that the required 
qualifications refer to expert translators not to the ones who graduated from language 
departments. Translator and interpreters are employed in accordance with the qualifications 
required in the graduates of translation departments. Apart from that, it is clearly observed 
that the qualifications of the graduates of language departments aren’t suitable for translation.  
The fact that graduation from a language department as well as translation department is 
regarded in the advertisements in Turkey and sometimes graduates of other departments who 
speak languages are also included indicates that translation theory hasn’t been reflected on the 
practice yet.  
 
5. CONCLUSION  
 

Qualifications required for translators cannot be determined only taking the theoretical 
expressions into account. The qualifications required for translators in the market will lead to 
the fact that curricula of translation departments are checked again in terms of the 
competences of translators and these competences and qualifications are determined again in 
the market and official sectors in compliance with the scientific translator profile envisaged 
by Translation Studies and translation training. Translation theory and training should 
generate its own curriculum taking the demands of the market into consideration. In return, 
translation market should go beyond its conventional perceptions about translators and 
interact with the translation training and theory regarding the reasons from which deficiencies 
and the true qualifications of translators stem. In this respect, the relation between theory and 
practice indicates the relation between translation training, translation market and official 
translation organizations. 
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AFET LOJĐSTĐĞĐNE BAĞLI AFET YÖNET ĐMĐ SORUNLARININ SĐYASĐ 

ETK ĐLERĐ 

Ahmet Murat KÖSEOĞLU ∗∗∗∗  Hatice YILDIRIMLI ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Afetler, toplumun olağan yaşam düzenini bozan, cevap verme ve uyum kapasitesini aşan, yüksek 
miktarlarda can kaybı, mal kaybı ve sakatlanmalara yol açan olaylardır. Afetin öncesini, oluşma anını ve 
sonrasını yöneten, afet yönetiminin amaçları arasında; bir toplum veya ülkedeki insani, fiziki ve ekonomik 
kayıpları azaltmak veya bu kayıpları engellemek, kişisel acıları minimum düzeye indirmek ve toparlanma 
sürecini hızlandırmak vardır. Đnsani yardım malzemelerinin ve teçhizatının en kısa zamanda ve en iyi 
koşullarda ihtiyaç duyulan bireylere ulaştırılması etkili yardım operasyonlarının temelini 
oluşturmaktadır. Lojistik faaliyetler insani yardım operasyonlarında ve afet yönetiminde önemli bir yere 
sahiptir. Afetlerin fiziki, sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerinin yanında siyasi olarak da olumsuz 
etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada afet lojistiğinin afet yönetimindeki rolü ile afetlerin siyasi etkileri 
incelenmiştir. Afetlerin siyasi etkiler içinde liderlerin istifaları, seçimlerin kaybedilmesi ve oyların 
düşmesi gibi olumsuz etkiler tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Lojistiği, Afetlerin Siyasi Etkileri, Afet Türleri, Afet Yönetimi 

POLITICAL EFFECTS OF DISASTER MANAGEMENT PROBLEMS RELATED 

WĐTH DISASTER LOGISTICS 

Abstract 

Disasters disrupt the normal life of the community and overcome people’s adaptability capacity. 
Disasters cause high amount of fatalities, loss of property and injuries. Disaster management contains 
the period of before, during and after the disaster. Disaster management targets the prevention and 
reduction of humane, physical, economic losses in one country. Another aim is the decrease of the 
people’s suffering and speed up the reconstruction process. The foundation of a successful aid operation 
depends on the timely, proportionate and fastest delivery of aid materials and equipment. Logistics 
activities constitute most important part of the humanitarian aid operations and disaster management. 
Disasters also have political effects, in addition to their physical, social, psyclogical and economic 
effects. In this study, disaster logistics’ role in the disaster management and political effects of the 
disasters discussed. Resignations of the leaders, lost elections, and decrease of the political support are 
identified as the political adverse effects of disasters. 

Keywords: Disaster, Disaster Logistics, Disaster Management, Political Effects of Disasters, Disaster 

Types 

1. GĐRĐŞ 

Afetler dünyada her yıl binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın yaralanmasına hatta 

hayatının sonlanmasına ve ciddi ekonomik hasarlara yol açmaktadır. Đnsanoğlu elindeki 

teknolojik gelişmelere rağmen afetler konusunda hala çaresiz ve zor durumlarda 
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kalabilmekte, afetler fiziki ve psikolojik zararlara yol açmaya devam etmektedir. Afetlerin 

kayıpsız veya minimum düzeyde kayıpla atlatılması için afete hazırlık, afet yönetimi ve afete 

müdahale çok büyük önem taşımaktadır. Ulusal veya uluslararası insani yardım 

operasyonlarının hepsinin hedefi felaketler yüzünden oluşan acıları dindirmek, kayıpları 

azaltmak ve her felaketzedeye insani değerlere uygun, saygıdeğer bir yaşam düzeyi 

sağlamaktır.  

Örneğin depremler doğal olaylar olmakla birlikte, her zaman afet durumu oluşturmamaktadır. 

Depremin bir afet olabilmesi için, hasar, can ve mal kaybına sebep olması gerekmektedir. 

Günümüzde doğal afetlerin oluşumu genellikle de öngörülemez olmasına rağmen, afetlerin 

büyük felaketler haline dönüşmemesi, doğru hazırlıklarla ve bilinçli bir toplum 

oluşturulmasıyla engellenebilmektedir. Ayrıca her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde 

doğal felaketlerin oluşmadan önce tahmin edilmesi konusunda gelişmeler devam etmektedir. 

Gitgide afetlere bakış açısının da değişmesi, afetlerin doğru önlemler ve planlamalar 

sayesinde, en düşük düzeyde can kaybı ve hasarla atlatılabileceğini göstermiştir. Afet 

yönetiminde ve afet lojistiğinin planlanmasında, aşamalı yaklaşım anlayışıi başarıya ulaşmayı 

kolaylaştırmaktadır.  

Afet lojistiğinde çevresel yıkıma bağlı, felaketlerin neden olduğu birçok sorun yaşanabilir, 

ancak bu sorunların topluma da etkisi büyük olur. Başarısız olan bir afet yönetiminin siyasi 

etkileri de olur, zor durumda kalan afetzede toplum başarısızlığın sorumlusu ülkedeki 

yöneticileri görebilir. 

2. LĐTERATÜR TARAMASI  

2.1. Afet ve Afet Türleri 

Afetler farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Dünya sağlık örgütü “Afetler, insan ve diğer 

canlılar için;  normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan,  toplumda fiziksel, 

sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden 

gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgu” şeklinde afet tanımını yapmaktadır. 

(http://www.who.int/hac/about/definitions/en/, 19.11.2014; Işık ve diğerleri, 2012: 83-84). 
                                                           
i
 Aşamalı yaklaşımda afet yönetiminin lojistik faaliyetleri üç aşamada icra edilmektedir. Söz konusu aşamalar 
hazırlık aşaması, müdahale aşaması ile iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşamalarıdır. Konuyla ilgili detaylı 
bilgi dördüncü bölümde verilmiştir. 
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Farklı tanımların nedeni kurumların kuruluş amaçlarına göre söz konusu tanımları 

yapmalarıdır. 

Afetler ve afetlere müdahalede asgari sağlık standartları konulu yayında “Afetler, toplumun 

olağan yaşam düzenini bozan, cevap verme ve adaptasyon kapasitesini aşan, yüksek 

miktarlarda can ve mal kaybına, sakatlanmalara yol açan olaylardır.” şeklinde tanımlanmıştır 

(Gögen, 2004: 297). Aynı zamanda afetler ile ilgili olarak doğal veya insan kaynaklı 

felaketler ile meydana gelen afetlerde, can kayıplarının %95’i gelişmemiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde yaşandığı şeklinde bir tespitte bulunulmaktadır. Gögen tarafından yapılan bu 

tanıma göre afetler aynı zamanda doğal veya insan kaynaklı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Her deprem, yangın, sel ve tsunami afet olmayabilir, bir afetin oluşabilmesi için doğal veya 

insan kaynaklı felaketten etkilenen bölgedeki toplumun, kendi kaynakları ile bu felaketi 

atlatamaması gerekmektedir. 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük’te oluşan tsunami afet 

kabul edilmemektedir. Fakat 26 Aralık 2004’te Endonezya’da Sumatra Adası açıklarında 

meydana gelen 9 şiddetindeki deprem sonrası oluşan tsunami birçok ülkede 230 binden fazla 

kayba neden olmuş büyük bir afet olarak kabul edilmektedir (Işık, Aydınlıoğlu, Koç, 

Gündoğdu, Korkmaz ve Ay, 2012: 84). Bir olayın afet olarak kabul edilebilmesi için 

(Strömberg, 2007: 201) aşağıdaki ölçütlerden en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir; 

• 10 veya daha fazla insanın hayatını kaybetmesi, 

• 100 veya daha fazla insanın olaydan etkilenmesi, yaralanması ve evinden olması, 

• Hükümetin olağanüstü hal ilan etmesi, 

• Hükümetin uluslararası yardım talep etmesi 

Felaketlerin aşağıda belirtilen farklı türleri vardır (Cozzolino, 2012: 6-7), felaketlerin farklı 

türlerde gerçekleşmesi ise insani yardım operasyonlarında da değişik yaklaşımlar gerektirir.  

• Tabii sebeplerden meydana gelen ve ani gelişen depremler, fırtınalar, hortumlar gibi 

doğal afetler,  

• Đnsan kaynaklı oluşan ve ani gelişen terör saldırıları, darbeler, endüstriyel kazalar gibi 

yıkıcı eylemler, 
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• Tabii sebeplerden oluşan ve yavaş yavaş gelişen, açlık, kıtlık, salgınlar gibi sorunlar, 

• Đnsan kaynaklı olan ve ağır gelişim gösteren ekonomik krizler ve mülteci krizleri gibi 

krizler. 

Tabii sebeplerden meydana gelen ve ani oluşan felaketler, toplumu en çok etkileyen ve zarar 

veren olaylardır. Aniden gelişen doğal veya insan kaynaklı felaketler, çok yıkıcı sonuçları 

kısa sürede yarattığından, bu olaylara müdahalenin en hızlı ve esnek şekilde yapılması 

gerekir. Yavaş gelişen felaketler ise, yardım konusunda acillikten çok, uzun dönemli yardım 

ve kalkındırma çalışmaları gerektirir. Örneğin, depremler en az tahmin edilebilir olarak en 

çok ölümle sonuçlanıp, ciddi altyapı sorunları doğururken, kuraklık ve açlık ise çok daha 

geniş alanları etkiler, uzun dönemde can kayıplarına sebep olur ancak altyapıya hasar 

vermezler (Schulz, 2008: 21). Bundan dolayı, her insani yardım operasyonu, oluşan felakete 

uygun biçimde planlanmalı ve uygulanmalıdır.   

2.2. Afet Yönetimi  

Tarih boyunca, bulunduğumuz coğrafya çok çeşitli afetler yaşamış ve çoğu afette ciddi 

yıkımlar oluşmuştur. Yakın tarihte 1999 yılında, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen 

Gölcük ve Düzce depremleri sonrasındaki aciz durum göz önünde bulundurulduğunda, 

ülkemiz afet yönetimi kavramının önemini daha iyi anlamaya başlamıştır. Afetle mücadelede 

ve afete müdahaledeki eksiklikler ancak etkili bir afet yönetimi ile giderilebilir. Afet 

yönetimi, afetlerin önlenmesi veya zararları azaltılması amacıyla bir afet olayının zarar 

azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşada yapılması 

gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu gerektiren bir 

kavramdır (Işık ve diğerleri, 2012: 87-88). Özetle oluşan afetin farklı safhalarında yapılması 

gerekenlerin koordinasyonu, planlanması ve yönetimi anlamına gelir. Afet yönetimi afetlere 

karşı detaylı planlar yapılmasını, mevcut kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini, 

ortaya çıkabilecek gereksinimlerin hesaplanmasını, önceden tahmin edilmesini sağlamalıdır 

(Gögen, 2004: 298).  

Afet yönetiminin, eldeki mevcut kaynaklarla gereksinimlerin karşılanması için, iş planlarının 

yapılmasını ve olası afet senaryolarının oluşturulmasını içerdiği söylenebilir. Bu kapsamda 

değerlendirdiğimizde afet yönetiminin amaçları arasında; bir toplum veya ülkedeki insani, 
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fiziki ve ekonomik kayıpları azaltmak veya bu kayıpları engellemek, kişisel acıları minimum 

düzeye indirmek ve toparlanma sürecini hızlandırmak vardır. 

Bir felaketin olası etkileri, felaket meydana gelmeden önce değerlendirilmeli ve bu 

değerlendirmeler kullanılarak afet yönetim planları ile senaryoları, felakete hazırlık evresinde 

oluşturulmalıdır. Felaket sonrası, ilk müdahalenin ardından, felaketin uzun dönemli olumsuz 

etkilerini azaltmak için yeniden yapılandırma çalışmaları başlamaktadır.  

Afet yönetimini oluşturan faaliyetler arasında lojistik en büyük ve en önemli kısmı 

oluşturmaktadır. Lojistik operasyonlar bir sistem uygulaması olmakla beraber, bu sistemin 

başarısı çalışan personele ve çalışılan çevreyle yakın ilişkilidir. Lojistik sistemler insanlar 

tarafından oluşturulur daha sonra bu sistemler insanları yönetir (Köseoğlu, 2011: 1). Bu 

yüzden isabetli tahminler ve operasyon alanı hakkında doğru bilgiler gerektiren mükemmel 

planlamalar, lojistik sistemin verimli uygulanması için büyük önem taşır.   

 Afet yönetimi çalışmalarını değerlendirdiğimizde iletişim, ulaşım, barınma, su sanitasyon, 

güvenlik, psikolojik destek ile gıda ve sağlık modülleri, uygulanacak olan acil eylem 

planlarının temelini oluştururlar. Đyi bir afet yönetimi için de bu modüller birbiriyle çok iyi 

biçimde ve sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır (Işık, ve diğerleri, 2012: 83).  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde söz konusu modüllerin öncelik sıralamaları, afetlerin 

özellik ve durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat her modül kendi içinde 

standartlarını oluşturmalıdır. Etkin ve verimli olabilmek için ise birbirleriyle sürekli etkileşim 

halinde olmak zorundadırlar. 

Albayrak’a göre (2005: 1510) “afet yönetimi bilgi sistemleri de, afet yönetiminin etkili 

olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmiş afet yönetimi bilgi sistemleri, afet yönetim 

döngüsünün bütün süreçlerinde (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) ve afetin her 

aşamasında (afet öncesi, afet sırası, afet sonrası) kullanılarak gerek operasyonel düzeyde saha 

çalışanlarına, gerekse merkezde koordinasyon sağlayan taktik düzeyde fayda sağlamaktadır”. 

Afet olduktan sonra acil sağlık hizmetlerinin afetzedelere sorunsuz biçimde ulaştırılması da 

afet yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Afetten etkilenen insanların güvenli 

bir bölgeye taşınması, hızlı biçimde yaralılara müdahale ve afetzedelere psikolojik destek 

sağlanması önemlidir.  
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Destekleyici sağlık güçlerinin felaket bölgesine uygun dağılımının sağlanması, teşhislerin 

gelişimi, ölüm ve sakatlıkların azaltılması için çok kritiktir. Ordu güçlerinin desteği de 

yardım operasyonlarında büyük önem taşımaktadır. Hava ve yol şartlarına rağmen en zor 

ulaşılabilir bölgelere ulaşıp, sağlık hizmetleri sağlayabilen ordu güçleri saha hastaneleri 

kurup, lojistik destek sağlayabilir (Zhang ve diğerleri, 2012: 856). Afet sonrasında 

afetzedelerin toplandığı ve çok kalabalık olan ilk toplanma merkezlerde, tek bir kişide bile 

oluşabilecek bulaşıcı hastalık merkezdeki bütün bireyleri tehlikeye atmaktadır (Cranmer, 

2005: 1543). Bu nedenle merkezde bulunan görevlilerin her türlü hastalık belirtilerine karşı 

dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.  

2.3. Đnsani Yardım ve Afet Lojistiği  

Đnsani yardım, insan kaynaklı veya doğal felaket ile kriz durumlarında en başta insan 

hayatının kurtarılmasını ve korunmasını amaçlayan yardımdır. Đnsani yardım, uzayan veya 

unutulan insani krizlerden etkilenen bireylere destek vermeyi, felaket sonrası yerel 

otoritelerle işbirliği içerisinde uzun dönemli kalkınma hedeflerinin belirlenmesini kapsar. 

Aynı zamanda göçlerden dolayı oluşan sorunlara çözüm yaratmayı ve felaket önleme ile zarar 

azaltma çalışmalarını da kapsamaktadır. Đnsani yardım, gerek finansal açıdan gerekse iş gücü 

açısından değerlendirildiğinde çok büyük oranda gönüllülük esasına dayanmaktadır.  

Đnsani yardımda nihai kullanıcı hiçbir ticari işlemlere dâhil olmamaktadır (Lu, Pettit ve 

diğerleri, 2006: 178). Son teslimatın yapıldığı yer ise lojistik altyapısı güçlü olmayan, 

verimsiz bir ulaşım ağına sahip ve siyasi otorite ile bazı sivil toplum kuruluşlarının belli bir 

seviyede faaliyet gösterebildiği yerlerdir. 

Đnsani yardım, yardım yapan ve yardımı kabul eden ülkelerin askeri ve politik koşullarının 

uygunluğuna göre etkinlik gösterir. Bağış yapan grupların öncelikleri ile bağışları kabul eden 

ülkelerin ivedilik durumlarının değişiklik göstermesi ve genellikle koordineli bir yardım 

planının eksikliği insani yardımı etkileyen faktörlerdendir (Oloruntoba ve diğerleri, 2006: 

115). Sivil toplum kuruluşları sık sık bağışları toplamak için yoğun gayret göstermektedirler. 

Fakat bağış yapanların uzun dönemli kalkınmaya ve gelişime yönelik yardımlar ve lojistik 

sistemlere ile süreçlere yatırım yapmak yerine acil durumlarda kısa dönemli yardımlara daha 

olumlu bakması nedeniyle bağış seviyeleri arasında ciddi farklar oluşmaktadır. 
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Etkili yardım operasyonlarının temeli, yardım malzemelerinin ve yardım ekipmanlarının 

doğru zamanda, doğru miktarlarda, iyi koşullarda ve en hızlı şekilde ihtiyaç duyulan yerlere 

ulaştırılmasına bağlıdır (Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Takımı, 

2006: 1). Afet lojistiği, yardım malzemeleri ile gerekli bilgilerin üretim noktalarından 

tüketilecekleri afet bölgelerine verimli ve maliyet etkin olarak akışının ve depolanmasının 

planlanması, uygulanması ve yönetilmesidir. Afet lojistiğinin fonksiyonları arasında hazırlık, 

tedarik, taşıma, takip etme, depolama, envanter yönetimi ve gümrük işlemlerini 

bulunmaktadır (Köseoğlu, 2011: 2).  Bir acil durumda yapılan ilk müdahale, önemli tıbbi 

malzemelerin, iletişim ekipmanlarının, su tedariki için gerekli olan tamir malzemelerinin ve 

elektrik gücünün taşınması ile gıda, geçici barınak ve görevlilerin gerekli yerlere ulaştırılması 

gibi temel faaliyetleri kapsar. 

Afet lojistiği operasyonları, çeşitli sayıda bağımsız sivil toplum örgütlerinin ve hükümetlerin 

dâhil olmasını, aynı zamanda farklı taşıma modlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Bu 

tarz operasyonlar, yardımı alan bölgedeki altyapı yetersizliklerinden dolayı oluşan lojistik 

darboğazlar ve yönetimsel nedenler sebebiyle aksamaktadır (Oloruntoba ve diğerleri, 2006: 

116). Bölgedeki aktörlerin çok olması dolayısıyla ortaya çıkan coğrafi dağınıklık, 

organizasyon içinde ve organizasyonlar arasındaki saha ve merkez ofisleri arasındaki yetersiz 

ve hatalı iletişim gibi koordinasyon eksiklikleri de sıklıkla meydana gelmektedir. 

3. YÖNTEM 

Nitel bir çalışma olan bu araştırmada afet yönetiminin büyük bir bölümünü oluşturan afet 

lojistiğinde karşılaşılan güncel sorunlar ülkemizde ve dünyada yaşanmış afetler kapsamında 

incelenmiştir. Söz konusu sorunların siyasi etkileri ve sonuçları dünyada meydana gelen 

doğal afetlerin durum analizi yapılarak ortaya konmuştur. Verilerin elde edilmesinde, 

afetlerde fiilen yardımda bulunan uluslararası yardım kurumları ile Birleşmiş Milletler 

bünyesindeki kuruluşlarının güncel raporlarından faydalanılmıştır. Araştırmada genel 

tanımlar için kapsamlı kaynaklardan istifade edilmiş ve afet sonrasında yaşanmış olaylardan 

elde edilen tüm bilgiler değerlendirilerek yorumlanmıştır. 
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4.BULGULAR 

4.1. Đnsani Yardım Faaliyetlerinde Bilgi Sistemleri  

Đnsani yardım operasyonlarında, temel yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılması amacıyla, bu malzemelerin tedariki, depolanması ve dağıtımı gerekmektedir. 

Đnsani yardım lojistik bilgi sistemleri; organizasyon boyunca lojistik birimlerin daha geniş 

olan insani tedarik zincirlerine entegre edilmesini ve lojistik faaliyetlerin geliştirilmesini, 

sağlar. Aynı zamanda afet yönetiminin hazırlık, müdahale, geçiş, yeniden yapılandırma 

aşamalarında sürekli destek sağlanmasını ve insani yardım örgütleri arasında işbirliği 

olanakları için de yeni fırsatlar yaratır. Đnsani yardım bilgi sistemleri karşılıklı olarak bilgi 

akışı sağlarken, insani yardım zincirinin verimliliğini de arttırmaktadır. Đnsani yardım bilgi 

sistemleri aşağıdaki konularda fayda sağlamaktadır (Howden, 2011: 4); 

• Saha ekiplerinin, ihtiyaç sahipleri için hangi malzemelerin yerel depolarda veya 

önceden konumlandırılmış stoklarda ve ulaşılabilir olduğunu veya yerel ile 

uluslararası marketlerdeki malzemelerin durumunu görebilmelerini ve ihtiyaç 

değerlendirilmesinin iyileştirilmesini sağlar. 

• Yerel ve uluslararası marketlerdeki malzemelerin fiyat ve temin süresi listelerinin 

paylaşılması sayesinde lojistik personelinin tedarik faaliyetlerini daha iyi planlamasını 

sağlarlar. 

• Lojistikteki kısıtların anlaşılması ve daha iyi bir güven ortamının sağlanabilmesi için, 

personelin tedarik faaliyetlerinden haberdar edilmesi sağlar. 

• Bütçe yöneticilerine tedarik sürecinde kullanılan fonlar hakkında daha isabetli 

finansal bilgiler sağlayarak, bütçenin altında veya üstünde harcama yapılmasının 

önüne geçilmesi sağlanır. 

• Personele depo envanter raporlarının ulaşmasını sağlayarak, eldeki malzemelerden en 

iyi şekilde faydalanmasını dolayısıyla daha çok sorumluluk alınması sağlanmış olur. 
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• Personelin faaliyetleri daha iyi takip etmesi ve değerlendirebilmesi için, fazladan 

kayıt tutulmasının önüne geçilebilmesi amacıyla malzeme dağıtımı hakkındaki 

bilgilerin paylaşılması sağlanır. 

• Depo kiralama, taşıma, personel ücretleri gibi genel lojistik giderlerinin, program 

bütçelerine uygun olarak isabetli biçimde dağıtılmasını sağlar.  

Đnsani yardımda koordinasyon ve bilgi paylaşımı, kuruluşların ortak ve gereksinim duyulan 

ihtiyaçlarını karşılamak için standart bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu mevcut bilgi paylaşımı 

sistemine sadece bir iyileştirme gibi görülebilir (Tatham ve diğerleri, 2011: 9). Fakat aynı 

zamanda standardizasyon, ihtiyaç değerlendirmesi ve daha geniş istihbarat paylaşımı gibi 

konularda gelişmiş insani yardım tedarik zinciri yönetiminin temel işleticisi durumunda 

olabilir.  

Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Çin’de 2013’te meydana gelen kuş gribi salgınında sosyal 

medya uygulaması Twitter’ı salgınla ilgili resmi bilgileri duyurmak amacıyla kullanmıştır. 

Kuş gribi salgını sırasında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ndeki (CDC - Centers for 

Disease Control and Prevention) ekipler, salgınla ilgili güncel bilgi veren büyük kuruluşların 

sosyal medya hesaplarını takip ederek gelişmelerden hızlı biçimde haberdar olmuşlardır. 

(Fung ve diğerleri, 2013: 2) Đletişimin çok önemli olduğu felaket durumlarında özellikle 

günümüzde sosyal medyanın kullanımı afet bölgelerine yapılan acil müdahalelerde fark 

yaratabilmektedir. 

4.2. Afet Lojistiğinin Afet Yönetimindeki Rolü  

Đnsani yardım operasyonları ulusal ve uluslararası ölçekte olmakla birlikte birçok kurumun, 

organizasyonun, kişinin ve devletin işbirliğini gerektirmektedir. Afetten etkilenenlere en hızlı 

biçimde ilaç, su, gıda, barınak ve buna benzer temel yardım malzemeleri sağlanarak cevap 

verilmelidir. Kurtarma ile yeniden yapılandırma çalışmaları için ise görevlilere gerekli 

yardım malzemelerinin ve ekipmanlarının sağlanması gerekir. Bunların yardıma muhtaç 

bölgelere gönderilmesi ancak iyi planlanarak icra edilen lojistik faaliyetler sayesinde 

gerçekleştirilebilir. Đnsani yardım operasyonlarının ve afet yönetiminin yaklaşık yüzde 80’i 

lojistik faaliyetlerden oluşur. Bu yüzde 80’lik oranın yüzde 65’i malzeme ve ekipman 

tedariğinden, kalan yüzde 15’lik kısmı ise taşıma ve depolama masraflarından oluşmaktadır 
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(Köseoğlu, 2011: 2; Van Wassenhowe, 2006: 475; Schulz, 2008: 45). Afet yönetiminin en 

önemli ve en maliyetli bölümünü lojistik faaliyetlerden oluşmaktadır, lojistiğin insani yardım 

operasyonlarındaki rolü günümüzde daha fazla anlaşılmaya başlamıştır.  Dolayısıyla, lojistik 

faaliyetlerin iyi planlanması ve doğru uygulanması, yardım operasyonlarının başarısı için çok 

büyük önem taşımaktadır. 

Đnsani yardım lojistiği, tedarik, depolama, filo yönetimi, görevlilerin ve malzemenin 

taşınması, varlıkların yönetimi, bina yönetimi, güvenlik, bilgi teknolojileri ve radyo 

haberleşmesi gibi lojistik faaliyetleri içermektedir (Howden, 2011: 2). Đnsani yardım lojistiği, 

ticari sektördeki lojistikten farklı olarak daha geniş bir alanı kapsar ve bilinmezlerle dolu bir 

ortamda yürütüldüğü için daha karmaşıktır. 

Lojistik insani yardımın operasyonlarının merkezindedir, çünkü felakete hazırlık ve felakete 

yanıt evreleri arasında, tedarik ve dağıtım arasında, merkez ile saha arasında köprü görevi 

görür. Đnsani yardımın hızlı ve verimli biçimde yerine ulaşmasını sağlar (Thomas, 2003: 3).  

Ayrıca tedarikçi, taşıma, dağıtım, yardımların ulaşma süreleri ve maliyetlerine kadar olan 

insani yardım operasyonunun bütün bilgileri lojistik bölümlerde toplandığından, yardım 

operasyonu sonrası performans ölçümüne imkân sağlar. 

Lojistik faaliyetlerin detaylı planlanmasının, hazırlık aşamasında yapılması, felaket 

durumunda lojistik ihtiyaçların karşılanması için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Lojistik 

faaliyetler dört aşamada planlanmaktadır. Bu aşamalar stratejik planlama, hazırlık, felaket 

öncesi ve felaket sonrası aşamalarıdır (Köseoğlu, 2011: 2). Yapılan lojistik planlamalar 

birçok senaryoyu kapsamalı, alternatifler içermeli ve afet yönetimi planlamaları ile tam uyum 

içinde olmalıdır. Planlama ve öngörü, iyi bir afet lojistiği yönetiminin vazgeçilmezleridir 

(Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Takımı, 2006: 2-3). Ancak lojistik 

planlamalar mevcut coğrafi, teknik, politik ve fiziksel durum hakkında bilgiye 

dayanmaktadır, dolayısıyla lojistik planlamaların afet sahasında oluşacak muhtemel sorunlar 

da düşünülerek esnek ve alternatifli olmaları gerekmektedir. 

Bir insani yardım operasyonunda ilk değerlendirme aşamasında ihtiyaçları belirlemek için 

düşük kaynaklar yeterlidir. Bu aşamada yaşanmış olan felaketin özellikleri doğrultusunda 

karar verilmektedir. Operasyonun dağıtım aşamasında, tanımlanmış ihtiyaçların karşılanması 
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için kaynak gereksinimleri artış göstermektedir. Operasyonun idame aşamasında, belirli bir 

süre için yardımın devam etmesi amacıyla yüksek miktarda kaynaklara gereksinim 

duyulmaktadır. Yeniden yapılandırma aşamasında ise, operasyonlar ve kullanılan kaynaklar 

zamanla azaltılır ve en sonunda sonlandırılır (Schulz, 2008: 27). Bu kapsamda ihtiyaçların 

operasyonunun bulunduğu aşamalara göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Afete hazırlık aşamasında, felaket meydana geldiğinde gerekli olabilecek ihtiyaçların ve 

servislerin belirlenmesi ile bağış kabulü ve yardım malzemelerinin tedarik edilmesi 

süreçlerinin ihtiyaca göre seferber edilme planlamaları yapılır. Ayrıca malzemeleri teslim 

alacak ve dağıtımını yapacak personel ile bir konuda uzmanlaşmış ekiplerin 

görevlendirilmeleri de yapılmaktadır (Tomasini ve diğerleri, 2009: 554). Bunun yanında 

yardım kuruluşları felaket anlarındaki gereksinimlerin evrimini, bağışların ne oranda bu 

gereksinimleri karşıladığını takip ederek taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamakta ve 

insani yardım tedarik zincirini aktif hale getirmektedir.  

Lojistik faaliyetler, insani yardım tedarik zincirine entegre olarak icra edilmelidir. Đnsani 

yardımların tedarik zinciri ise yapılan programların uygulanmasını, bağışçılardan elde edilen 

yardımları yönetimini, bütçe yönetimini ve sahadaki lojistik ünitelerle koordinasyonu 

sağlayan faaliyetlerin gözlemlenmesini içermektedir (Howden, 2011: 3). Đnsani yardım için 

oluşturulan tedarik zincirinde, durağanlık yerine her an değişim gösteren dinamik bir çevre 

vardır (Oloruntoba ve diğerleri, 2006: 115). Đnsani yardım tedarik zincirinin istikrarsız olma 

sebepleri arasında hükümetlerin politik kaygılarla yaptığı düzensiz yardımlar ve bağış 

toplamada oluşan rekabetçi ortam olması gösterilebilir. 

Çoğu insani yardım organizasyonu, faaliyetlerini programlar ve destek servisleri adı altında 

ikiye ayırmışlardır (Thomas ve diğerleri, 2005: 5). Programlar; su, gıda, barınak, ilaç gibi 

hizmetlerin dağıtımı gibi yardımları bölgeye götürmeyi ve kalkınmayı hedefleyen saha 

ekiplerinden oluşmaktadır. Destek servisleri ise lojistik, teknoloji, finans, iletişim ve insan 

kaynakları sayesinde sahadaki ekipleri destekleyen merkez grubunun çalışmalarından 

oluşmaktadır. 
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4.3. Afet Lojistiğinin A şamaları 

Afet lojistiği faaliyetleri hazırlık aşaması, müdahale aşaması, iyileştirme ve yeniden 

yapılandırma aşaması olmak üzere üç aşamada icra edilmektedir. Aşağıdan bu aşamalar ve 

faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

4.3.1. Hazırlık Aşaması  

Hazırlık aşaması bir insani yardım operasyonunun en önemli aşamasını oluşturmaktadır. 

Hazırlık aşaması, hasar görebilirliğin değerlendirilmesi, acil durum planlamalarının 

oluşturulması, yapay ve dikey koordinasyon yapısının oluşturulması, bilgi sistemlerinin 

kurulumu, müdahale mekanizmalarının mobilizasyonu, kamu ve STK personeli eğitimi ile 

tatbikatlardan oluşur (Birleşmiş Milletler Afet ve Yardım Organizasyonu, 1992: 63). Ayrıca 

temel yardım malzemelerinin temini ve stoğu, erken uyarı sistemlerinin kurulumu gibi 

bileşenlerden meydana gelir. Gözaydın ve Can’a (2013: 19) göre “afete hazırlık aşamasında, 

yerel ve bölgesel teçhizat depolarının bulunduğu acil yardım malzemelerinin depolandığı 

lojistik merkezlerin kurulumu önemli bir rol oynamaktadır”. 

Hazırlık aşamasında önceden konumlandırma önemli bir yere sahiptir. Önceden 

konumlandırılabilecek malzemeler, kuru gıda, su, tıbbi gereçler, ev kitleri (mutfak kiti) ve 

barınak gibi hayati destek sağlayan temel yardım malzemelerdir. Felaketin tipi ve sosyo-

ekonomik koşullardan bağımsız olarak, temel yardım malzemeleri her türlü afette işe 

yarayabilmektedir, bu yüzden bu malzemelerin standartlaştırılması daha kolay 

olabilmektedir. Eğer önceden konumlandırma yapılmazsa, felaket olduğu zaman, bu 

malzemelere afetten etkilenmiş olan yerel esnaf aracılığıyla erişilemeyeceğinden, bunların 

uluslararası pazarlardan temini kaçınılmaz hale gelecektir (Howden, 2011: 5). Sınır 

Tanımayan Doktorlar ve Kızıl Haç’ın kendilerine ait önceden konumlandırma depoları 

mevcuttur ve felaket anında, önceden anlaşılmış tedarikçilerle uykuda sözleşmeleri 

bulunmaktadır. Uluslararası pazarlardan tedarik etme ise, hem maliyetleri, hem de temin 

süresini uzatacağından yardım operasyonunu sekteye uğratabilmekte ve hızı 

azaltabilmektedir. 

World Vision, dünyada neredeyse 100 ülkede faaliyet gösteren, 44 bin çalışanıyla, çocuklara 

ve topluluklara bağışçıların ulaşmasını sağlayan bir yardım örgütüdür 
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(http://www.worldvision.org/our-impact, 12.01.2015). Örneğin, World Vision’ın afet 

durumunda gerekebilecek temel yardım malzemelerini Denver (Amerika Birleşik Devletleri), 

Hanover (Almanya), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Brindisi’de (Đtalya) önceden 

konumlandırma yaptığı depoları vardır. Afet durumunda, bu tesislerdeki stoklar ile 

tedarikçilerle önceden anlaşılmış malzemelere hızlıca erişim sağlanmaktadır (Matthews, 

2005: 38). Kenya, Kanada, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Avustralya’daki anlaşma 

sağlanan taşıma firmaları, ulaşılması gereken bölgelere ulaşır. Önceden konumlandırılmış 

olan malzemelerin devreye sokulması, afet bölgesine hızlı erişim ve zaman konusunda hayati 

önem taşımaktadır. 

4.3.2. Müdahale Aşaması 

Hazırlık aşamasının arkasından gelen müdahale aşaması ise felaketin meydana gelmesiyle 

devreye girmektedir. Lojistik faaliyetler en çok felakete müdahale aşamasında icra 

edilmektedir. Depremler, seller, tayfunlar gibi büyük felaketlerden hemen sonra yapılacak 

hızlı müdahale, insanların hayatlarını kurtarma ve oluşan zararların azaltılması için hayati 

önem taşımaktadır (Sheu, Chen ve diğerleri, 2005: 2454). Bu aşamada kurtarma 

çalışmalarının etkinliği, kurtarma kaynaklarının ve yardım malzemelerinin doğru biçimde 

dağıtılması, yaralılara ve sağ kalanlara yapılacak müdahaleler, insani yardımın başarısını 

belirlerken aynı zamanda da toplam kayıpları belirler. 

Müdahale, afetin oluşumundan sonra yapılan acil hizmet ve yardımları temsil etmekte ve hız 

bu aşamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Son aşama olan iyileştirme ve yeniden 

yapılandırma aşaması ise, felaket yüzünden bozulan hayatların normalleştirilmesini ve kendi 

kendilerine yetebilir hale getirilmesini içermektedir (Gözaydın ve diğerleri, 2013: 19). 

4.3.3. Đyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Aşaması 

Afet yönetiminin en son aşaması olan iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşaması ise uzun 

vadeli ve ağır gelişen bir süreçtir. Đyileştirme aşaması, afetten etkilenen toplulukları afetten 

önceki durumlarına döndürmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yıkılan ve zarar gören 

binaların ve altyapının yeniden inşası, insanlara geçim kaynakları sağlanması ve insanların 

eğitilmesi gibi faaliyetleri kapsayabilir. Söz konusu faaliyetlerin hayata geçirilmesi aylar 

hatta yıllar alabilir. Örneğin, 2004 Hint Okyanusunda meydana gelen Tsunami sonrasında, 
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insani yardım organizasyonları, afetten etkilenen balıkçılara yeni tekneler ve balıkçılıkla 

alakalı teçhizat sağlayarak onların yeniden ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş ve eski 

hayatlarına geri dönüşlerini sağlamışlardır (Howden, 2011: 6). Đnsani müdahalenin uzun 

vadeli hedeflerinden biri olan felaketzedelerin kendi kendilerine yetebilirliğinin sağlanması 

da oldukça önemlidir (Kett, 2005: 100). Uzun dönemde her felaketzede veya mülteci kendine 

yetebilir hale gelemeyebilir ve koşullara uyum sağlayamayabilir. Bu nedenle söz konusu 

insanlara ekonomik ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir. 

Afete müdahaleden hemen sonra, iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları 

planlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. 2004 Endonezya depremi ve tsunami yüzünden 

oluşan yıkım sonrası yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında yerel halktan 11 bin kişi yer 

almıştır. Bu çalışmalardan dolayı oluşan iş olanakları yerel halka psikolojik destek sağlamış 

ve yerel ekonomiyi desteklemiştir (Couldrey ve diğerleri, 2005: 8). Bu kapsamda felaket 

sonrasında yapılan iyileştirme çalışmaları yerel halk için geçici bir süre de olsa afetzedelere 

maddi ve manevi katkı sağlayabilir. 

4.4. Afet Lojistiğinde Karşılaşılan Güncel Sorunlar 

Afet bölgelerinin gelişmemiş ekonomileri ve yetersiz altyapıları insani yardım operasyonların 

icrasını zorlaştırır ve lojistik faaliyetler için büyük kısıtlamalar oluşturmaktadır. 

Havaalanlarının ve limanların yetersiz kapasiteleri, güvenli olmayan depolama alanları, 

yükleme ekipmanlarının yetersizliği bu kısıtlamalardan bazılarını oluşturmuştur. 

Karayollarının ve demiryollarının kötü koşulları, yerel köprülerde ve tünellerde, yük ve 

yükseklik sınırlamaları, yetersiz sinyal çekimi lojistik faaliyetlerin verimliliğini azaltırlar 

(Köseoğlu, 2011: 2). Filipinler’de 9 Kasım 2013 tarihinden meydana gelen tayfun sonrası, 

hükümete ait bir pirinç deposu, dış yardımların afetzedelere ulaştırılamaması sebebiyle 

yağmalanmış hatta can kayıpları yaşanmıştır (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/felaketin-

yeni-adi-yagmacilik-91046h.htm, 12.11.2014). 

Felaket yüzünden oluşan enkazlar, yıkım, seller ve toprak kaymaları, telekomünikasyon 

sisteminde oluşan sorunlar yardım faaliyetlerini kısıtlayan olaylardır. Havaalanları ve 

uçakların tam kapasite çalışmaması afet bölgesi dışından havayolu ile gelen yardımları 

olumsuz etkiler ve gelen yardım miktarının azaltır. Hasar gören altyapı, iletişim kopmaları, 
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güvensiz ortam, birçok aktörün sahada bulunması ve zorlu arazi koşulları felaket bölgelerinde 

lojistik faaliyet göstermeyi güçleştiren koşullardır (Köseoğlu, 2011: 2; Birleşmiş Milletler 

Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Takımı, 2006: 1). 2011 Büyük Doğu Japonya 

Depreminde, iletişim sistemindeki kesintiler insanların güvenli bölgelere kaydırılmasını 

olumsuz yönde etkilemiş, malzemelerin doğru ve isabetli bir biçimde tedariki için gerekli 

olan gerçek zamanlı iletişim büyük çoğunlukla ortadan kalkmıştır (Okumura, 2012: 6). 

Bunun neticesinde depolar arasındaki ürünlerin kabulüne dair bilgiler afetin oluşumundan 

haftalar sonrasında bile paylaşılamamıştır  

Felaket yüzünden altyapıda özellikle de karayollarında ortaya çıkan yıkım ve hasar, bölgeye 

yardım malzemesi ulaştırmayı zorlaştırdığından gelişmiş lojistik kapasite ve havayolu 

taşımacılığından faydalanma gereksinimi ortaya çıkar. Ancak afetin meydana geldiği ülkenin, 

daha uç noktalarına, yani ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelere özellikle altyapının hasar 

gördüğü durumlarda havayoluyla ulaşım çok maliyetli olabilir (Tatham ve diğerleri, 2011: 7). 

Bu durumda yardıma ihtiyaç duyan bölgelere yardım gitmesi mümkün olmamaktadır. Taşıma 

altyapısındaki hasar ve yıkım yüzünden, 2005 Pakistan depreminde, Uluslararası Kızılhaç 

Federasyonu ve Kızılay Cemiyeti, 15 bin nüfusa sahip 14 köye, depremden sonra 9 gün 

süreyle yardım ulaştırılamadığını açıklamıştır. 

Afet lojistiği faaliyetleri, büyük ölçekte etkilenen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 

gıdaların ve diğer ihtiyaç duyulan materyallerin güvenli biçimde tedariki, taşınması ve 

depolanmasını kapsar. Ekipman ve enkaz kaldırma çalışmaları için lazım olan makinelerin 

taşınması, yerinden olan insanlara ve yardım görevlilerine yardım edilmesi gibi kurtarma 

çalışmaları da afet lojistiği kapsamındadır. Felaketin zorlu ve sınırlı koşullarına rağmen, 

bütün lojistik faaliyetler operasyon alanında hızlı bir biçimde yürütülmelidir. Bu tarz 

operasyonlar uzun zaman almakla beraber felaket koşulları yüzünden yüksek maliyetlere 

sebep olmaktadır. Bu nedenle hazırlık aşamasında lojistik sistemin oluşturulması sırasında, 

kurumlar, organizasyonlar ve katkı verenler arasındaki koordinasyon lojistik operasyonun 

başarıya ulaşması için son derece önem taşımaktadır (Köseoğlu, 2011: 2). Işık, Aydınlıoğlu, 

Koç, Gündoğdu, Korkmaz ve Ay’a göre (2012: 91) afet lojistiğinin başarıya ulaşması için 

devleti yöneten siyasi irade, yerel yönetimler, güvenlik güçleri, medya, üniversiteler, sivil 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

214 

toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar, deprem uzmanları, uluslararası kuruluşlar ve 

halk arasında uyumlu bir bütünlük gerekmektedir. 

Gözaydın ve Can’a (2013: 19) göre “afet anında ve sonrasında acil yardım malzemelerinin 

yerel ve uluslararası kaynaklardan tedariki çok maliyetli ve zaman alıcı olabilmektedir. Bu 

yüzden, yardım kuruluşlarının gerekli temel yardım malzemelerini stratejik açıdan önemli 

bölgelerde depolama ve hazır bekletme yoluna gitmesi olağandır. Deprem yardım 

istasyonlarının kurulması ve yerlerinin belirlenmesi de bu çalışmaların kapsamı 

altındadırlar”. 

Felaketler sonrasında, yapılan yardım operasyonlarının lojistiğini yönetecek personel sıkıntısı 

da baş göstermektedir. Nitelikli ve eğitimli personel başarılı bir insani yardım operasyonu 

uygulanabilmesi için olmazsa olmazdır. Çünkü etkili ve verimli afet lojistiği planlama, 

tedarik, taşıma, depolama, tesis yeri seçimi gibi lojistik faaliyetlerin ancak uzman kişiler 

tarafından yapılması ile afetzedelere yardım sağlanabilir. 2011 Büyük Doğu Japonya 

Depreminde, taşıma ve sevkiyatta yaşanan sorunlar personel açığını ortaya çıkarmıştır. 

Birçok çalışanın hayatını kaybettiği afette,  yerel belediyeler nitelikli ve bilinçli personel 

bulmakta zorluk çekmiştir. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde tecrübesi olmayan işçiler 

depolama ve dağıtım gibi lojistik faaliyetleri düzgün yerine getirememişlerdir (Okumura, 

2012: 5-6). Đnsani yardım kuruluşlarında gönüllülük esasına göre personel çalıştığından, her 

zaman hızlı biçimde, eğitimli ve tecrübeli personel bulmak ve elde tutmak kolay 

olmamaktadır (Couldrey ve diğerleri, 2005: 6). Bazı önemli branşlarda ise uzmanlaşmış 

personel bulmakta da önemli zorluklar yaşanmaktadır. 

Felaketlerde yaşanan acıları hafifletmek için gelen uluslararası yardımları koordine etmek 

aynı şekilde büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle zengin bağışçı ülkelerden gelen 

yardımlar, fakir ülkelerdeki meydana gelen felaketler için büyük önem taşımaktadır. Gelen 

uluslararası yardımların organizasyonu, kabul edilmesi, dağıtılması yani bağışların lojistiği, 

yardım operasyonlarının kritik bir aşamasıdır. Bağışçılar tarafından yapılan yardımların 

küçük bir yüzdesi, lojistik desteği de kapsayan merkez çalışmaları için ayrılmaktadır. Bu 

yüzden, maliyetleri azaltacak, insani yardımları uzun dönemde daha verimli hale getirecek 

sistemlere ve süreçlere yapılacak yatırımlar yerine odak noktası genellikle kısa dönemli 

yapılan doğrudan yardımlara yönelik olmaktadır (Thomas ve diğerleri, 2005: 5). Sonuç 
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olarak, lojistik ve diğer destek hizmetleri, stratejik afet hazırlığı için yeterli fon elde 

edememektedir ve bilgi teknolojileri gibi altyapı yatırımlarından da kaçınılmaktadır. 

Bir felaket sonrası yapılan yardımların fazlasıyla yeterli olması ve aşırı medya ilgisi, insani 

yardım kuruluşlarının üzerine daha çok sorumluluk yüklemektedir. Ulusal veya uluslararası 

toplumun bağışlar konusundaki cömertliği, yardım kuruluşlarından olan beklentileri arttırır, 

yardım kampanyasının başarıya ulaşması beklenir. Gelen bağışların ve yardımların nasıl 

kullanıldığı konusunda hesap verilebilirlik önem kazanmaktır (Couldrey ve diğerleri, 2005: 

6). Özellikle gerektiğinden fazla yardım elde eden kuruluşların, bağışçılarına yardımlarının 

nereye gittiği konusunda hesap verebilmelidir. Bağış yapanlarla iyi iletişim kurmak ve 

raporlamaya önem vermek şeffaflığı sağlar ve hem bağışçıların içlerini rahatlatır hem de yeni 

bağışçıları çeker.  

4.5. Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Siyasi Etkileri 

Afetler her ne kadar fiziksel ve psikolojik yıkıma sebep olmuş olsa da bunların ayrıca siyasi 

etkileri de olmaktadır. Yaşanan afetler sonrasında hükümetlerin takındıkları tutum, yaptığı 

hareketler ve insani yardım operasyonlarında meydana gelen sorunlar toplumda, hükümete 

veya yöneticilere karşı olumsuz tavır oluşturarak ülke içi çatışmalara, yöneticilerde istifalara 

neden olabilmektedir. Bu yüzden bir afete hazırlanmak kadar, afet olduğunda ve sonrasında 

iyi bir yönetim göstermek de, özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde, hükümetler 

açısından önemli bir sınav teşkil etmektedir. Aşağıda bazı önemli doğal afetlerden sonra 

oluşan benzeri durumlar incelenmiştir.  

4.5.1. 2008 Haiti Kasırgası  

2008 yılının Ağustosundan Eylüle kadar Haiti’yi vuran dört tropikal kasırga ülke ekonomisi 

ve siyasetinde önemli etkiler oluşturmuştur. Fay, Gustav, Hanna, Ike Kasırgaları ülkede ciddi 

boyutta kayıp ve hasara neden olmuş, 793 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu kasırgalardan 

etkilenen 165 bin aile, hasar gören ve yıkılan ev sayısı 100 bini aşmıştır. Okulların neredeyse 

tamamının hasar görmesi ve barınak olarak kullanılmasından ötürü, okulların açılması bir ay 

ertelenmiş, 40 bin öğrenci bu durumdan etkilenmiştir. Büyük miktarda hayvan telef olmuştur. 

Sular kesilmiş, temizlik işleri yapılamamış, telefon ve elektronik sistemler çökmüş, yollar ve 

köprülerin hasar görmesi yüzünden çoğu bölgeye ulaşım kesilmiş ve yardım ulaştırılamamıştı 
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(ACT International, 2009: 1). Haiti’nin ana geçim kaynağı olan tarım bölgeleri su altında 

kalmış, sezonun bütün ürünleri kaybedilmiştir veya zarar görmüştür (ACT International, 

2009: 9). Zaten gıda konusunda sıkıntı yaşayan ülkedeki tarım alanlarının çoğu su altında 

kalmış, mısır, bezelye ve muz hasatları kaybedilmiştir. 

2008 yılının Eylül ayında, Haiti’de Başbakanlık görevine gelen Michele Pierre-Louis, ülkenin 

altyapısına ve çevresine büyük zararlar veren ve gıda krizine neden olmuş olan kasırgalar 

yüzünden görev yaptığı dönemde zorlanmıştır. Michele Pierre-Louis kasırgaların ardından 

oluşan krizde ülkenin ekonomik toparlanması konusunda eleştirilmi ştir 

(http://www.iop.harvard.edu/mich%C3%A8le-pierre-louis, 25.12.2014). 2009 yılının Eylül 

ayında, 29 üyeli Senatonun, 18 üyesinin oyuyla, Başbakanlık görevinden alınmıştır. 

4.5.2. 2005 Pakistan Depremi 

8 Ekim 2005 günü, Kuzey Pakistan ve Keşmir’in Himalaya bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir 

deprem meydana gelmiş. Depremin merkezi, Keşmir’in Pakistan kontrolü altında olan 

bölgenin başkenti Muzafferabad’a 19 km uzaklığındadır. 2005 yılının Kasım ayında Pakistan 

Hükümeti, ölü sayısını 87 bin 500, yaralı sayısını yaklaşık 138 bin, evinden olan kişi sayısını 

3,5 milyon olarak açıklamıştır. 780 binden fazla bina yüksek derecede hasar görmüş ve 

kullanılmaz hale gelmiştir (EERI Özel Deprem Raporu, 2006: 1). Buna ek olarak bölgenin 

hayati önem taşıyan yolları, köprüleri zarar görmüş, toprak kaymaları meydana gelmiştir. 

Güç ve su kaynaklarının zarar görmesi, telekomünikasyon sisteminin devre dışı kalmasıyla 

bazı bölgelere depremden uzun bir süre sonra bile kara yoluyla ulaşılamamıştır. 

Pakistan Hükümeti, afet sonrası her yere yardım ulaştırıldığını iddia etse de, yerel halk insani 

yardımın eşit şekilde dağıtılmadığı konusunda şikâyetçi olmuştur. Bazı bölgelere, özellikle 

uzak köylere hiç yardım ulaşmamıştır. Yardım dağıtımında yerel yetkililerin, yardım 

malzemelerini ve fonlarını yanlış kullanıldığına ve yolsuzlukların yaşandığında dair iddialara 

sebebiyet vermiştir (Jammu Üniversitesi Jeoloji Bölümü Takımı, 2006: 2). Bazı yerlerde, 

politik partilerin, sadece kendi destekçilerine yardım yaptığı gözlemlenmiş, bu da insani 

yardıma siyasetin karışmasına örnek olarak gösterilebilir. 

Deprem sonrası, Pakistan Hükümeti, ordunun ve ülkedeki silahlı grupların, uzak bölgelere 

erişim olanakları yüzünden yardım çalışmalarında rol oynamasına izin vermiştir. Sivil toplum 
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kuruluşları, yardım çalışmalarında Pakistan Hükümeti ile yerel karar alıcıların daha 

güçlenmesi için çalışmalar yapmıştır. Sivil toplum, hükümet politikaları ile kamu 

harcamalarının izlenmesi ve yeniden yapılandırma çalışmalarında rol oynamalıdır (Byramji, 

2006: 5-6). Bağımsız bir takip sistemi ile yardım dağıtımındaki adaletsiz dağıtım ve 

yolsuzluk suçlamalarını soruşturacak bir mekanizmanın eksikliği gözlemlenmiştir. Keşmir 

bölgesi, Pakistan, Hindistan ve Çin arasında anlaşmazlığı neden olan ihtilaflı bir bölgedir. Bu 

sorunlu bölgede meydana gelen deprem bölgenin hassas yapısını önemli ölçüde etkilemiştir 

(Enia, 2007: 8; Byramji, 2006: 1).  Ancak bu tarz felaketlerin, insani yardım operasyonları ve 

yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, özellikle sorunlu bölgelerde, barışa ve 

istikrara yönelik olumlu veya olumsuz dönüşüm fırsatları yarattığı bilinmektedir. 

Pakistan Hükümetinin yaptığı bir açıklama da, bu bölge için detaylı bir afete müdahale planı 

olmadığını açıklamıştır (Phister, Allen, Barath, Brandenberger, Bruehlmann, Burton, Farrell 

ve Marien, 2007: 9). Bu da yapılan yardım operasyonunda yetersizliklere neden olmuştur. 

Đstikrar olmayan bu savaş bölgesinde, yardım planlaması ikinci planda kaldığı görülmüştür. 

Hindistan Başbakanı, Keşmir’deki afetin boyutunun ortaya çıkmasıyla yardım teklif etmiş ve 

Pakistan-Hindistan arasındaki politik gerginlik bir süreliğine kenara konulmuştur. 

4.5.3. 1992 ABD Betsy Kasırgası  

ABD Başkanı George H.W. Bush, 1992’de, Florida’yı vuran Betsy Kasırgası karşısında 

etkisizliğiyle ön plana çıkmıştır. Afet sonrası olağanüstü hal ilan eden Bush, Florida eyaletine 

insani yardımın kısa sürede ulaşacağını söylemiş ancak uzun süre yardım ulaşmamıştır. Afete 

müdahale konusundaki bu başarısızlık, 1992 Başkanlık Seçimlerinde Bush’un seçimi 

kaybetmesinde önemli rol oynamıştır. 1988 başkanlık seçimlerinde Florida’da oy oranı yüzde 

60 olan Bush’un, 1992 başkanlık seçimlerinde oyları yüzde 40’a düşmüştür 

(http://edition.cnn.com/2011/OPINION/08/27/zelizer.natural.disaster.politics/, 12.01.2015). 

4.5.4. 2011 Japonya Deprem, Tsunami ve Nükleer Erime 

Japonya’da, 11 Mart 2011 tarihinde, Tohoku Bölgesinde meydana gelen 9.0 şiddetindeki 

deprem yaklaşık 3 dakika sürmüştür. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları yaklaşık 40 

metreye ulaşmıştır. Depremin ve tsunaminin neredeyse onarılamaz yıkım oluşturmasının 

yanında, Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen nükleer erime bir trajediye neden 
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olmuştur (Zare ve diğerleri, 2012: 12). Asıl kayıplar ve yıkım tsunami yüzünden meydana 

gelirken, 20 bine yakın (çoğu boğularak) kişi hayatını kaybetmiştir. Oluşmuş olan bu üçlü 

felaket, 138 bin binanın yıkılmasına, 360 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açarak insanlık 

tarihinin en pahalı afeti olmuştur (http://www.brookings.edu/blogs/up-

front/posts/2013/03/11-japan-earthquake-ferris-solis#, 21.10.2014). Japon halkı, meydana 

gelen deprem ve tsunaminin ardından daha önce hiç benzerini tecrübe etmediği nükleer kriz 

yüzünden zarar görmüştür. Oluşmuş olan bu yıkımın üstüne, Japonya 2011 yazını güç 

kesintileri ile geçirmiştir  (Aburaki, 2011: 1). Elektrik gücü sorunu o kadar büyük sorun 

oluşturdu ki, büyük şirketler sorunu hafifletmek için önlemler almak zorunda kalmıştır. 

Örneğin Toyota haftalık tatilleri, hafta sonundan, Perşembe ve Cuma günlerine alarak, hafta 

içindeki elektrik kullanımını azaltmaya çalışılmıştır. Fukuşima’daki nükleer kriz Japon 

halkının nükleer güce olan yaklaşımını çok olumsuz etkilemiştir. Japonya’nın nükleer 

enerjiye etkili bir alternatifinin olmayışı durumu daha kötü hale getirmiştir. 

Japonya’daki bütün nükleer santrallerin kapatılmasının ardından, oluşan enerji sıkıntısının 

ekonomik etkileri uzun dönemde belli olacaktır. Japon Hükümeti, oluşan elektrik sıkıntısını 

azaltmak için rekor seviyede petrol ithalatı yapmış ve rekor bütçe açığı vermiştir. 1986 

yılındaki Çernobil Krizi’nden beri dünyanın gördüğü en büyük nükleer kriz olan Fukuşima 

Krizi, hükümetin nükleer santrallerin güvenliği konusunda yeterli önlem almadığı izlenimi 

oluşturdu. Meydana gelen ekonomik hasarın boyutu çok büyük olmuştur. Japonya’nın 2013 

yılındaki bütçesinden depremin ve tsunaminin merkezi olan Tohoku bölgesinin yeniden 

kalkınması için gereken teşvik miktarı 18 milyar dolar olarak belirlenmiştir 

(http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/03/11-japan-earthquake-ferris-solis#, 

21.10.2014). 

Meydana gelen deprem ve tsunaminin yarattığı ekonomik krizin, üstüne bir Fukuşima 

Nükleer Santrali’ndeki kriz eklenince, halk arasında popülerliğini kaybeden Japonya 

Başbakanı Naoto Kan, 2011 yılının Ağustos ayında görevinden istifa etti. Başbakan Kan’ı 

istifaya götüren en büyük neden Tohoku Depremi ve Tsunamisini ve Fukuşima’daki nükleer 

krizi iyi yönetemediğini dair eleştirilerdi (Mccurry, 2011, The Guardian Web Sitesi). Japonya 

gibi ekonomik ve teknolojik olarak gelişmiş bir ülke bile deprem ve tsunami sonrası yaşadığı 

sorunlar ve yaşanan siyasi deprem, afetlerin siyasi etkilerine önemli bir örnek olmuştur. 
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4.5.5. 2013 Filipinler Haiyan Tayfunu 

Filipinler’de, Kasım 2013’te meydana gelen Haiyan Tayfunu ciddi hasarlar sebebiyet vermiş, 

ülkenin ekonomisini kötü anlamda zora sokmuştur. Saatteki hızı 380 kilometreyi bulan 

Haiyan Tayfunu özellikle Tacloban kentini harabeye çevirmiştir 

(http://edition.cnn.com/2013/11/07/world/asia/philippines-typhoon-haiyan/, 22.12.2014). 

Filipinler’i vuran Haiyan Tayfunundan 14 milyon kişi etkilenmiş, 4 milyon insan evinden 

olmuştur. Gereken maddi yardım miktarı 800 milyon dolar iken, 331 milyon dolar yardım 

Filipinler’e ulaşmıştır (Birleşmiş Milletler Đnsani Đlişkiler Koordinasyon Dairesi Web Sitesi). 

Filipinler’deki Benigno Aquino yönetimi, uluslararası haber ajansları tarafından tayfun 

sonrası afet yönetiminin etkisiz olduğu konusunda eleştiriler almıştırr. Özellikle, Tacloban 

kentindeki feci durum göz önünde bulundurularak, hükümetin sokakta çürüyen cesetlerin 

toplanmamasına dair yaptığı açıklamada ellerinde yeterli ceset torbası olmadığı açıklaması 

tepki çekmiş ve yürütülen insani yardım kampanyasının ise dağınık olduğu iddia edilmiştir.  

Afetin üstünden beş gün geçmiş olmasına rağmen bazı bölgelere yardım gitmediği 

görülmektedir (The Standard Web Sitesi). Başkan Aquino, insani yardım malzemelerinin 

dağıtımının hızlandırılmasına dair eleştiriler almaktadır. Açıklanan resmi ölü sayısının, afet 

bölgesinden gözlemlenen sayıdan daha az olduğu düşünülmektedir. Felç olmuş yerel 

yönetimler, geniş kitlelere yayılan yağmalama olayları, yakıt sıkıntısı ve yıkıntılardan dolayı 

kullanılamaz hale gelmiş yollar yüzünden, yardım dağıtımının hızı düşmüştür. Hayatta 

kalanlar her geçen daha umutsuz ve sinirli hale gelmektedir 

(http://uk.reuters.com/article/2013/11/14/uk-philippines-typhoon-id, 25.10.2014). 

Filipinler’deki kötü afet yönetimi Aquino yönetiminin uluslararası saygınlığının azalmasına 

ve hükümete ciddi eleştiriler yönetilmesine neden olmuştur. 

5. SONUÇ  

Afet bölgelerinde, afet lojistiğinin etkili bir biçimde uygulanması çok büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü afet bölgesine götürülen her yardım ve her hizmet insanların hayatlarının 

kurtarılmasını ve iyileştirilmesini sağlayabilmektedir. Bu lojistik faaliyetlerin sağlanmasında 

insani yardım örgütleri, uluslararası yardım kuruluşlarının yanında afetin meydana geldiği 

ülkedeki hükümette önemli rol oynamaktadır. Hükümetler yapılan yardım çalışmalarının 
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kolaylaşmasını, hızlanmasını sağlayabilecekleri gibi, bu çalışmaları zorlaştırıp, baltalama 

yoluna da gidebilir.  

Yardım çalışmalarının ülkedeki insanlar üzerinde kısa ve uzun dönemli etkileri vardır. 

Yardım çalışmalarının yetersizliği, etkisizliği, toplumsal hayatta patlamalara neden 

olabilmektedir. Yaşanmış olan olumsuzlukların ülkedeki istikrarı tehdit eder hale gelebildiği 

gözlenmektedir. Özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, barışçıl protestoların etkisi de 

büyük olmaktadır. Demokratik olmayan, kapalı ülkelerde ise ülkelerde yönetimin ülkenin 

imajını sarsmamak için afetlerdeki gerçek kayıp ve hasar rakamlarını gizleyebileceği 

görülmüştür. Bilginin çok önemli olduğu yardım operasyonlarında yanlış bilgilendirmeden 

dolayı problemlerle karşılaşılabilmektedir. 

Yaşanmış olan felaketlerin hükümetleri doğrudan etkilediği görülmektedir. Ülkeler 

demokrasi ile yönetiliyor ise, yapılmış olan kötü bir afet yönetiminin hükümet için sonuçları 

sandıklarda gözlemlenebilir, hatta istifalara neden olabilmektedir. Gelişmemiş veya az 

gelişmiş olan ülkelerde ise, kötü afet yönetimi şiddet olaylarına neden olabilir. Uygulanan bu 

şiddet yöneticilere karşı olduğu gibi halka karşı da olabilir.  

Afetlerin politik etkisinin ortaya çıkardığı gücün hafife alınması ülkedeki siyasi yönetim bu 

tepkilerden olumsuz olarak etkilenmesine yol açabilir. Bazı ülkelerde bu etkiler 

başbakanların istifa etmesi veya görevden alınması ile sonuçlanabilmektedir. Bazı yerlerde 

ise yerel yönetimlerin ciddi olarak eleştirilerek seçimlerde başarısızlığa düşmesine neden 

olmaktadır. Afet yönetimi önceden hazırlık ve planlama gerektirilen, afet lojistiğinde 

çalışacak eğitimli ki şilere ihtiyaç duyan hayati bir faaliyettir. Çünkü afet sonrasında yaşanan 

manevi ve maddi kayıplar ülkelerin kötü etkilenmesiyle siyasi otoriteyi zor bir konuma 

sokabilmektedir. Afet yönetimindeki başarı veya başarısızlıklar, ülkeyi yönetenlerin bir 

sonraki seçimdeki aldığı oylara doğrudan etki etmektedir. Plansızca uygulanan dolayısıyla 

başarısızlığa uğrayan afet yönetimi faaliyetleri siyasi yönetimlerin ülke içinde olduğu kadar 

uluslararası düzeyde de saygınlığının azalmasına neden olmaktadır. 
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DĐLBĐLGĐSĐ-ÇEVĐRĐ YÖNTEM Đ VE SANSKRĐT DĐLĐ ÖĞRETĐMĐNDE  
DĐLBĐLGĐSĐ-ÇEVĐRĐ YÖNTEM ĐNĐN KULLANIMI  

 
Ar ş. Gör. Yalçın KAYALI ∗∗∗∗ 

Öz 

Tarih boyunca süre gelen dilin nasıl öğretilebileceği konusundaki çalışmalar, yabancı dil öğretimi 
hakkındaki  görüş, tez ve varsayımları da beraberinde getirmiştir. Đşte bu konudaki görüşlerin sonucu olarak Latince, 
Sümerce ve Sanskrit dili gibi klasik dillerin öğretilmesi amacıyla geliştirilen, dilbilgisi-çeviri yöntemi yabancı dil 
öğretimi çalışmaları için bir başlangıç olarak addedilir. Kendisinden sonra oluşturulan yöntem ve yaklaşımlara da 
içeriğindeki eksiklikler sebebiyle yol gösterici olmuştur. Dilbilgisi-çeviri yöntemi ile ilgili olarak bahsi geçen 
eksikliklerin belki de en önemlisi, konuşma ve dinleme-anlama becerilerini geliştirememesi ile ilgilidir. Bu durum 
iletişimsel süreçte eksiklikler doğurarak, modern dillerin öğretiminde yetersiz kalmaktadır. Ancak çalışmamıza konu 
olan Sanskrit dili öğretimindeki örnek ders planından anlaşılacağa üzere, bu yöntem kaynak dilden erek dile çeviri 
yapılmasını hedefleyen Sanskrit dillinin öğretilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle ki dilbilgisi-çeviri 
yöntemiyle, Sanskrit dilinin sözcük dağarcığına hâkim ve dilin kurallarını iyice kavramış bireyler yetiştirmesi 
hedeflenir. Böylelikle kaynak (Sanskrit) dilden hedef (Türkçe) dile çeviri yapabilecek düzeydeki yeterlilik 
sağlanarak, Sanskrit dilinin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili hedefi de gerçekleştirilmi ş olur. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Öğretimi, Sanskrit Dili Öğretimi, Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi. 

THE GRAMMAR-TRANSLATION METHOD AND THE USAGE OF 

GRAMMAR-TRANSLATION METHOD IN TEACHING OF SANSKRIT  

Abstract 

Throughout history, studies on how to teach language have brought new ideas, claims and assumptions 
about foreign language teaching. As a result of those ideas, the grammar-translation method, generated to teach 
languages such as Latin, Sanskrit and Sumerian, is considered the beginning of foreign language teaching studies. 
The grammar-translation method also became a guide for other foreign language teaching methods due to its 
deficiencies. One of the most important deficiencies about this method is probably about its inability to improve 
speaking and listening skills. This makes the grammar-translation method inefficient in teaching of modern 
languages by causing problems in communication. As it can be understood from the sample lesson plan given, the 
grammar-translation method has a very important role in Sanskrit language teaching since its main goal is to translate 
from Sanskrit language into target language. Through the grammar-translation method, it is aimed to have 
individuals who master the vocabulary and the grammar rules of Sanskrit. By attaining the level that is sufficient to 
translate from the source language (Sanskrit) to the target language (Turkish), the goal of teaching Sanskrit as a 
foreign language can be achieved.  

Keywords: Foreing Language Teaching, Teaching of Sanskrit, the Grammar-Translation Method.  

Giriş  

Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde kullanılan geleneksel yaklaşımın etkisi altındaki 
dilbilgisi-çeviri yönteminin Sanskrit Dili öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. 
Sankrit dili, Hint-Avrupa dil ailesinin en eski ve köklü üyesidir. Öyle ki bu dille yazılmış olan 
Hindistan menşeli Veda ilahileri de ilgili dil ailesinin en eski yazılı metinleri olarak dünya kültür 
                                                           
∗Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim 
Dalı, ykayali@ankara.edu.tr 
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mirası açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Sanskrit diliyle kaleme alınmış olan metinler 
elbette Vedalarla sınırlı değildir; felsefe, din, tarih, mitoloji ve edebiyat alanındaki birçok kadim 
eser de yine bu dille oluşturulmuştur. Đşte bu sebeple, sınırlı da olsa, Sanskrit dili de tıpkı diğer 
Yunan, Sümer, Hitit vb. büyük medeniyetlerin dillerinin öğretiminde olduğu gibi, yabancı dil 
öğretim faaliyetleri açısından oldukça önemli bir değere sahiptir.  

Türkiye’de ise Sanskrit Dili eğitimi ile ilgili çalışmalar Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin tarihi kadar eskidir. Zira Prof. Dr. Walter Ruben tarafından kurulan Hindoloji 
kürsüsü, yabancı dil öğretimi çalışmaları kapsamında, yıllardır, Sanskrit dili eğitimi vermektedir. 
Bugün ülkemizde Sanskrit dili eğitimi yine yalnızca, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hindoloji Anabilim Dalının öğretim üyeleri tarafından 
verilmektedir. 

Yabancı Dil Öğretimi  

Yabancı Dil Öğretimi hakkındaki çalışmaların tarihi konusunda Özcan Demirel, 
Cumhuriyet öncesi dönemi kendi içinde  “tanzimata kadar geçen devre” ve “tanzimattan 
cumhuriyete kadar geçen evre” olmak üzere iki bölüme ayırmaktadır. Cumhuriyet Dönemi ise 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) ile başlar ve eğitim-öğretim faaliyetlerindeki bu 
gelişme, yabancı dil öğretim programlarını da kapsar.  

Yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeler, aslında tarih boyunca süre gelen dilin nasıl 
öğretilebileceği konusundaki görüş, tez ve varsayımları da beraberinde getirmiştir. Öğreten ve 
öğrenen ilişkisinin temel alan görüşler, zamanla dış etmenler olarak isimlendirdiğimiz öğeleri de 
bünyesine katarak daha sistemli bir öğrenim süreci üzerinde durmuşlardır. Yabancı dil 
öğrenicisinin ilgili dili öğrenim süreci ve öğrenicinin başarısı (öğrenimini gördüğü yabancı dili 
etkili bir şekilde kullabilme) yabancı dil öğretim çalışmaları açısından oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Gitgide sistematik bir yapı haline gelen YDÖ1araştırmaları, kendine özgü alanyazın 
terimlerini de beraberinde getirmiştir. Yabancı dillerden devşirdiğimiz ve karşılıklarını yaklaşım, 
yöntem ve teknik olarak verdiğimiz terimler hakkındaki bazı tanım ve açımlamalar ise şu 
şekildedir: 

Edward Anthony’ye göre; Yaklaşım, dilin doğası, öğrenim ve 
öğretime yönelik birtakım varsayımlardır. Yöntem, seçilmiş bir 
yaklaşıma dayalı sistematik dil sunumunun genel planıdır. Teknik , 
yöntemle tutarlı dolayısıyla yaklaşımla uyumlu olup sınıfta ortaya 
konan özel etkinliktir. Ancak, 1980’lerde Jack Richards ve Teodore 
Rogers, yöntem kavramını yeniden biçimleyerek bir öneri 
getirdiler. Anthony’ye göre yaklaşım, yöntem, ve teknik diye 
belirlenen kavramlar, bu üç aşamalı süreç, sırasıyla daha düzeyli bir 
terimle Yaklaşım, Tasarım ve Đşlem olarak yeniden adlandırıldı. 
Richards ve Rodgers’a göre yöntem sözcüğü, kuram ve 
uygulamanın belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi amacıyla kullanılan 

                                                           
1
 Çalışmamızda YDÖ terimi, yer yer Yabancı Dil Öğretimi kavramının kısaltması olarak kullanılmıştır. 
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bir şemsiye terimdir. Yaklaşım, dilin doğası ve dil öğrenimine 
yönelik varsayım, kanı ve kuramları tanımlar. Tasarımlar ise sınıf 
içi araç-gereç ve etkinliklerine yönelik olan kuramların ilişkisini 
belirler. Đşlemler, birinin yaklaşım ve tasarımından ortaya çıkartılan 
teknik ve uygulamalardır. Đşte bu son metot tablosu tasarımın altı 
özelliğini de belirlemektedir: Hedefler, Öğretim Programı (dil ve 
konu içeriğinin seçimi ve düzenlenme ölçütleri), Etkinlikler, 
Öğrenci Rolleri, Öğretmen Rolleri ve Öğretim Araç Gereçlerinin 
Rolleridir. (Tosun, 2006: 80-81).  

 Yukarıdaki alıntıdan anlaşılacağı üzere Yabancı dil öğretimi konusunda, araştırmacıların, 
özellikle, üzerinde durduğu nokta, yöntem ve yaklaşım konusudur. Bugüne değin birçok öğrenim 
ve öğretim yöntemi geliştirilmesine rağmen, sonuçta yalnızca bir yöntemin ya da yaklaşımın tek 
başına etkili olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. YDÖ kapsamında geliştirilen yöntemler, genelde 
birbirlerinin eksik yönlerini ve etkisiz kaldıkları alanların giderilmesi amacıyla birbirine tepki 
olarak doğmuş ve kullanılmışlardır. Zaman içerisinde YDÖ konusunda, otoriteler tarafından adı 
ve içeriği konusunda uzlaşılan yöntem ve yaklaşımlar ise şöyle sıralanmıştır: Dilbilgisi-Çeviri 
Yönteminin (Grammar-Translation Method) amacı, yoğun ve işlevsel bir dilbilgisi öğretimi 
çerçevesinde dili tüm kurallarıyla öğrenmesi beklenen öğrencinin, özellikle Latin ve Sanskrit dili 
gibi klasik dillerden hedef dile çeviriler yapmasını sağlamaktır. “Dilbilgisi öğretiminde ise önce 
kural sunulur, açıklanır ve ardından cümle içinde gösterilir. Öğrenicilere verilen cümleler 
genellikle dil bilgisi kurallarını öğretmek için kurulmuş kalıp cümleler” (Güneş, 2013: 86) ya da 
reader adı verilen metinler olur. Direkt Yöntem/Dolaysız Yöntem (Direct Method), Dilbilgisi-
Çeviri yöntemine tepki olarak doğmuş bir yöntem olup Dilbilgisi-Çeviri yöntemi ile öğrenicilerin 
hedef dili iletişimsel süreçte etkili bir biçimde kullanamadığı ileri sürülmüştür. Bu yöntemin 
uygulanmasında kullanılan temel kural, öğrenim sürecinde çeviriye kesinlikle izin 
verilmemesidir. Yöntemin adından da anlaşılacağı üzere öğrenici, yabancı dile direkt olarak 
maruz bırakılarak öğrenim süreci desteklenir. Bu sebeple de önceleri, sadece sözlü öğretim 
yapılırdı. Amaç ise dilin yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  (Larsen, Freeman, 2003: 
23; Demirel, 2010: 40) Doğal Yöntem (Natural Method), Dilbilgisi öğretimine önem vermez ve 
de Dilbilgisi-Çeviri yöntemine karşıdır. Hedef dilin anadile benzer bir biçimde öğretilmesi 
gerektiğini düşünen bir anlayışın sonucu olarak gelişmiştir. Klasik dillerin yerine konuşulan 
dillerin öğretiminde kullanılır. Bu yöntemde telaffuz ve dilbilgisi öğretimi yapılmaz; çeviri ve 
başlangıçta okuma ya da yazı alıştırmaları yapılmaksızın, yalnızca dinleme ve konuşma 
etkinliklerine yer verilir. (Demirel, 2010: 47) Đşitsel-Dilsel Yöntem’in (Audio-Lingual Method) 
öğretim programında da tıpkı Direkt yöntemde olduğu gibi yabancı dil öğrenicisi, konuşma 
temelli bir yaklaşımla eğitilir. Dilbilgisi ö ğretiminden ziyade öğrenicilerin konuşma becerisinin 
gelişimi üzerinde durur. Görsel ve işitsel materyallerden faydalanır. Dil öğrenimi sürecini 
basitleştirerek hedef dil öğrenicilerinin ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmiş bir program takip 
edilir. Hedef dildeki sözcükler o dili konuşanlar için taşıdıkları anlamda ve kültürel bağlamda 
öğretilir. Zira dil öğretim sürecindeki temel amaç, uzun dilbilgisi kurallarını öğrenmekten ziyade 
konuşma becerisini geliştirmektir. (Larsen, Freeman, 2003: 35; Demirel 2010: 41) Bili şsel 
Yöntem (Cognative-Code Method), Noam Chomsky'nin üretimsel dönüşümlü dilbilim kuramı 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Chomsky'ye göre yabancı dil öğretimi sürecinde, yalnızca, bir dilde 
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üretilmiş olan tümceleri incelemek yeterli değildir. Yabancı dil öğrenen bir kimsenin, yeni 
tümceler üretebilecek düzeni kavraması gerekir. Dil, kurallarıyla öğrenilmeli ve gerektiğinde 
anadilin kullanılmasına ve çeviriye izin verilmelidir. Dil öğretim programı hedef dilin dilbilgisi 
kuralları etrafında anlamlı bir şekilde hazırlanmadılıdır. (Memiş, Erdem, 2013: 305; Özcan, 2010: 
46) Đletişimsel Yöntemde (Communicative Method), dil becerilerinin her biri iletişim kurmak için 
doğal bağlamda öğretilir. Öğrenici için anlamlı olan sözlü ve yazılı etkinliklere ağırlık verilir. Dil 
öğretiminde ve ediniminde dilsel iletişim özgürlüğü anlayışı temel alınır. Başarıda, yabancı dil 
öğrenicisinin bağımsız olarak, bir ders sonunda üretebildiği tümce sayısı baz alınır. Yaklaşım, 
dilin kurallarının öğretilmesindense öğrenicinin iletişimsel alandaki bireysel başarısı üzerinde 
yoğunlaşır. Dilbilgili kurallarının öğretilmesi için ayrıca bir çalışma yapılmaz, yapı ve kurallar 
etkinlik ve diyaloglar içerisinde öğretilir. (Larsen, Freeman, 2003: 121; Memiş, Erdem, 2013: 
306; Özcan, 2010: 51) Seçmeli Yöntem (Eclectic Method), öğretim etkinlikleri yapılırken dil 
öğretim ilkelerinden “basitten karmaşığa”, “somuttan soyuta”, “bilinenden bilinmeyene”  ilkesi 
benimsenmiştir. Dilbilgisi öğretimi temelli mekanik tekrarlara ve yer değiştirme alıştırmalarına 
çok zaman ayrılmaz. Çeviri ise özel bir beceridir ve başlangıç düzeyindeki öğrenciler için bir 
öğrenme yöntemi olarak uygun bir yaklaşım değildir. (Memiş, Erdem, 2013: 308; Özcan, 2010: 
58) 
  
 Bu yöntemlerin dışında daha az yaygınlık kazanmış olan ancak çeşitli eğitim sistemleri 
kapsamında kullanıldığı bilinen diğer YDÖ yöntemleri ise şöyledir: Telkin Yöntemi 
(Suggestopedia), Danışmanlı (Grupla) Dil Öğretim Yöntemi (Community Language Learning), 
Sessizlik Yöntemi (The Silent Way), Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response), 
Đşitsel-Görsel Yöntem (Audiovisual Method), Görev Temelli Yöntem (Task-Based Method), 
Đçerik Merkezli Yöntem (Content-Based Method). (Memiş, Erdem, 2013: 299) YDÖ 
konusundaki yaklaşım ve yöntemlerin teorik açıklamalarını aktardığımız bu bölümün ardından, 
şimdi de bu yöntemlerden biri olarak çalışmamıza konu olan Dilbilgisi-Çeviri yönteminin 
içeriğine ve kullanım özelliklerine değineceğiz. 
  

Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi 

Kaynaklar, geleneksel YDÖ çalışmaları kapsamında kullanılan bu yöntemi, Latince ve 
Yunanca gibi  klasik dillerin öğretilmesi amacıyla  geliştirildi ğini ifade eder.  

17. yüzyılın ortalarında başlayan YDÖ çalışmaları 18. ve 19. yüzyılın ortalarında hız 
kazanmış, 20 ve 21. yüzyılda da üzerinde tartışılmaya devam edilen ve araştırılan bir konu 
olmuştur. Tarihsel süreçte, Dilbilgisi-çeviri yöntemine ulaşılına dek, araştırmacıların izlemiş 
olduğu yol ise şu şekilde özetlenebilir:  

Rönesans devrinin ünlü eğitimcilerinden Jan Comenius yabancı dil 
öğretimini yeni ilkelere dayandırmış ve dilin kurallarını öğretme 
yerine, taklide, tekrara ve hem okuma hem de yazmada pek çok 
uygulamanın yapılmasına önem vermiştir. Comenius, Linguarun 
Methodus Novissima adlı eserinde grameri tümevarım yönteminyle 
öğretmeyi amaçlamış, 1958’de yayınladığı Orbid Pictus adlı 
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eseriyle de ilk kez resimli dil öğretimini ortaya atmıştır. 17. 
yüzyılda yaşayan düşünürlerden John Locke, 1963 yılında 
yayınladığı Some Thoughts Concerning Education adlı eserinde 
dilin kurallardan değil, insanların kullanımlarından oluştuğunu, dil 
öğrenmenin alışkanlığa ve ezberleme yöntemine dayandığını 
söylemiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru okullarda uygulanan dil 
yöntemi, amaç dilden anadile çeviri yöntemi olmuştur. Böylece 
geleneksel yöntem olarak bilinen dilbilgisi-çeviri yöntemi, 19. 
yüzyıla kadar yabancı dil öğretiminde okullarda kullanılmıştır. Bu 
yöntemi Karl Plötz (1819-1881) geliştirmiş ve 20. yüzyılın 
başlarına kadar Plötz’ün teknikleri geçerli olmuştur. (Demirel, 
2010: 26) 

Dilbilgisi-Çeviri yöntemi yakın zamana kadar pek çok ülkede yabancı dil öğretim 
pedagojisinin temelini oluşturmayı sürdürdü. Özellikle de hedef dilin bir yabancı dil olarak 
öğretiminde; dilbilgisi kurallarının analizi, anadile çevirisi, kelimelerin ezberlenmesi esas 
alınarak öğretildiği sınıflar için oldukça önemli olmuştur (Doğan, 2011: 256). Günümüzde de 
özellikle klasik dillerin öğretimde kullanılan Dilbilgisi-Çeviri yöntemi, dilbilgisi ve çeviri 
edinimi temelli olarak uygulanmaya devam etmektedir. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi bağlamında 
“dilbilgisi öğretimi, yabancı dildeki biçimlerin ve sözdizimsel yapıların kurallarının belirtik bir 
biçimde incelenmesine ve öğretilmesine yöneliktir.” (Peçenek, 2008: 68) Bu dilbilgisi öğretimi 
türüne geleneksel-kuralcı dilbilgisi adı verilir. Geleneksel-kuralcı dilbilgisinde “Yunanca ve 
Latince gibi klasik dillerin incelenmesine dönük olarak sekiz sözcük türü (ad, eylem, tanımlık, 
adıl, öndurum, belirteçi bağlayıcı ve ortaç) belirlenmiştir. Yabancı dil öğretimi, yazılı 
metinlerdeki söz konusu sekiz ulama odaklanarak bunların tümdengelimli bir biçimde öğretimini 
ve öğretilen bilginin çeviride kullanılmasını içermektedir (Benucci, 1994; Brumfit, Mitchell ve 
Hooper, 1996; Hinkel ve Fotos, 2002)” (Peçenek, 2008:68).  

Dilbilgisi-çeviri yönteminde dilbilgisi, yapısal dilbilgisinin bir özetidir. Öncelikle, 
öğrenicilere okutulan metinlerdeki dilbilgisi kuralları öğretilir. Karışık ve zor dilbilgisi 
kalıplarının çok ayrıntılı ve uzun açıklamalarına yer verilir. Çünkü dilin öğrenilmesi, daha çok, 
dilin belirlenmiş düzenli cümle kalıplarının öğretilmesine bağlıdır. Kuralların birbirinden 
bağımsız cümlelerle verilmesi, çekimlerin gösterilmesi ve çeviri yapılması yöntemin başlıca 
ilkelerindendir. Çeviri ise okuma ve ilgili dilbilgisi konusunun teorik ve mekanik 
alıştırmalarından sonra yapılır. Bu yöntemle yapılan öğretim, cümle kalıpları ve çekimler 
üzerinde yoğunlaşmıştır (Demirel, 2010: 73). Çevirilecek metnin seçimi de oldukça önemli bir 
husustur. Öğretim sürecinin başlarında, dilbilgisi ve kelime dağarcığı bakımından “basit” olarak 
nitelendirilen parçalar seçilirken, süreç ilerledikçe daha zor ve hatta klasik metinlerin çevirilerine 
yer verilir.  

Dilbilgisi-çeviri yöntemi ile ilgili olarak okuma ve dinleme becerilerine önem 
verilmemesi ise, ilgili yöntem hakkındaki eleştirilerin başında gelir. Ayrıca Krashen, tarafından  
ortaya atılan ve ideal yabacı dil öğretimi uygulaması olan “monitör modeli” iletişimsel 
yaklaşımların temelini hazırladığı gibi dilbilgisi-çeviri yönteminin eksikliklerini ortaya 
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koymaktadır. Krashen, yabancı dil edinimi hipotezini, dinleme, konuşma, zevk için okuma ve 
anlamlı dil kullanımı gibi faaliyetlerle tanımlar (Doğan, 2011: 257). Bu tanım dilbilgisi-çeviri 
yönteminin hiç değinmediği dinleme ve konuşma becerilerilerinin kazandırılması gerektiğini 
savunurken, dilbilgisi-çeviri yönteminin eksik kaldığı yanları kabaca özetler. Ancak bugün, 
modern dillerin öğretiminde kullanılımından vazgeçilen dilbilgisi-çeviri yöntemi, YDÖ 
çalışmaları bağlamında, kendisinden sonra ortaya atılan yeni YDÖ yöntem ve yaklaşımlarının 
oluşturulmasına sebep olmuştur. Zira oluşturulan yeni YDÖ yöntem ve yaklaşımlarının büyük bir 
bölümü, dilbilgisi-çeviri yönteminin eksikliklerinden hareketle gündeme gelmiştir. Böylelikle 
yaklaşık 2-3 yüzyıllık bir geçmişe sahip olan Yabancı Dil öğretimi çalışmaları, dilbilgisi-çeviri 
yöntemiyle büyük bir başlangıç ivmesi kazanmış olup günümüze değin sürdürülen çalışmalara 
hız da kazandırmıştır diyebiliriz. 

Sanskrit Dili Öğretimi ve Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi  

Sanskrit dili öğretimi hakkındaki tarihsel sürece bakıldığında, Sanskrit dilinin öğretimi ile 
ilgili faaliyetlerin YDÖ çalışmalarının başlangıcı ile çağdaş olduğu görülür. Ancak Sanskrit dili 
öğretimi, dilbilgisi öğretimi ve çeviri faaliyetleri kapsamında gelişen bir dil olmuştur. Öyle ki 
Đngilizler’in kraliçe II. Elizabet döneminde “Doğu Hindistan Ticaret Ortaklığı” adıyla Hindistan’ı 
sömürmeye başlamaları ve ilgili ortaklık anlaşması çerçevesinde Bengal bölgesine gelen Đngiliz 
memurlar Sanskrit diliyle ilgilenmişlerdir. Bu memurlardan en ünlülerinden Đngiliz Baş Yargıç 
yardımcısı Willam Jones (1783), Kalküta’da Asiatic Society adlı kurumun temellerini atmıştır. 
Bu kurum, Sanskrit dili öğretimi çalışmalarını yürütmekteydi. (Đtil, 1963: 4) Amaç, dilin mekanik 
kurallar zincirine ve kelime hazinesine sahip olması hedeflenen öğrenicelerin, ilgili dille kaleme 
alınmış olan klasik metinleri Đngilizceye çevrilmesini sağlamaktı. Sonuçta, öyle de olmuş ve 
yoğun bir gramer ve çeviri eğitimi alan araştırmacılar, Sanskrit diliyle kaleme alınmış metinleri 
Đngilizceye çevirecek düzeyde dil edinim sürecini tamamlamışlardır.  

Asiatic Society’de yapılan Sanskrit dili öğretimi faaliyetleri ve Sanskrit dilinden yapılan 
çeviriler batılı bilim adamlarını da derinden etkilemiş ve Alman dilbilimcilerden Franz Bopp, batı 
dilleri arasındaki bir takım benzerlik ve yakınlıkların üzerinde durmuştur. Arapça ve Farsça’yı da 
iyi derecede bilen Bopp, Vergleich, Grammatik des Altslavischen, Gotischen und Deutschen” 
adlı çalışmalarında diller arasında karşılaştırmalar yaparak, karşılaştırmalı dil bilgisi 
çalışmalarının temelini atmıştır. (Đtil, 1963: 4) Bopp 1861 yılında yayımlanan karşılaştırmalı 
dilbilgisi çalışmasında Sanskrit dilinin çekim dizgesini Yunan, Latin, Fars ve Germen dilleriyle 
karşılaştırmalı olarak incelemiş ve eserinin sonraki baskılarında Ermeni, Yunan, Got ve Alman 
dilleri hakkındaki karşılaştırmalı dilbilgisi çalışmalarına değinmiştir. (Kaya, 2005: 21) Sanskrit 
dili grameri üzerinde yapılan çalışmalar da oldukça kadim bir geçmişe sahiptir. Pāṇini’nin 
Ashṭādhyāyῑ adlı eseri Sanskrit grameri üzerine kaleme alınan en eski ve ilgili dilin dilbilgisi 
öğretimi konusunda kaynak eser olması açısından oldukça önemlidir. Bu eser, 4000 kadar 
dilbilgisi kuralının saptanıp sistematik bir şekilde aktarıldığı bir çalışmadır. Dilbilgisi kurallarının 
mekanik özellikleri hakkındaki bilgi ve örneklerden oluşan eserleri, Nirukta adlı çalışmasında 
sistematik bir biçimde eleştiren  Yāska, Sanskrit dilindeki söylemleriyle Nāman “isim”, 
sarvanāman “zamir”, ākhyāta “fiil”, upasarga “ön ek” ve nipāta “kural dışı” gibi dilbilgisi 
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terimlerini yerel alanyazına kazandırmıştır. (Đtil, 1963: 14) Yani Sanskrit dilinin öğretimi için 
yapısalcı dilbilgisinin kuralları oluşturulmuştur. 

 Sanskrit dili öğretiminin, Yabancı bir dil olarak öğretilmesi ve kullanılan yöntem ya da 
yaklaşımlar hakkında yaptığımız alanyazın taramaları, bugüne değin bu konu ile ilgili herhangi 
bir çalışma yapılmadığını göstermektedir. Tabi ki bu durumun bizim ulaşamadığımız uluslararası 
kaynaklarda istisnaları olabilir. Ancak Türkiye’de Sanskrit dilinin öğretimi konusunda Dilbilgisi-
çeviri yönteminin ya da herhangi bir başka anlayış ya da yaklaşımın kullanıldığı gösteren ve 
kaleme alınmış bir araştırma yer almamaktadır. Biz de modern dillerin öğretiminde artık 
kullanılmayan ya da demode olarak görülen dilbilgisi-çeviri yönteminin Latince gibi bir klasik dil 
olan Sanskrit dili öğretiminde de kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira aşağıdaki Sanskrit 
dili öğretimi amaçlı ders örneğinden de anlaşılacağı üzere bu dil, dilbilgisi-çeviri yönteminin 
kullanım özelliklerine hizmet eden bir süreci takip etmekte ve etkili bir dil öğrenim sürecini 
sağlamaktadır.  

Sanskrit dili eğitiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemiyle Hazırlanmış  Örnek Ders Planı: 

 

Dersin Adı: Sanskrit Çeviri I 

Sınıf: Lisans/2. sınıf Süre: 2 saat-80 dk. 

Dersin Önkoşulları: Sanskrit Gramerine Giriş ve  

           Sanskrit Grameri derslerinin başarıyla tamamlanması. 

Konu: “Çaturaḥ Kākaḥ” başlıklı metnin (Can, 2007: 63) gramatik analizinin yapılarak 
Türkçeye çevrilmesi. 
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Öğrenci Kazınımları/Hedef Davranışları: 

1. Sanskrit örnek metnin okunması ve transkripsiyon çalışması. 
2. Sanskrit dili cümle yapısının hatırlanması. 
3. Sanskrit dilinde isim çekimleri konusunun örnek metindeki tümceler üzerinden tekrarı. 
4. Sanskrit dilinde fiiller konusu ve geçmiş zaman yapısının teorik öğretimi ve örnek 

metindeki cümleler üzerinden analizleri. 
5. Metnin Türkçe’ye çevirisi. 
6. Basit düzeydeki Sanskrit diliyle yazılmış bir masalın Türkçe’ye aktarılması. 
Kullanılanan Yöntem: Dilbilgisi-çeviri yöntemi. 

Dersin Đşlenişi: 

1. Öğretici tarafından Sanskrit “Çaturaḥ Kākaḥ” başlıklı metnin öğrenciler tarafından 
transkripsiyonun yapılması istenir ve bu transkripsiyon öğretici tarafından kontrol 
edilir.  
• Bu çalışmada amaç, eğitimin sonraki aşamasında metnin gramatik analizini 

yapacak öğrenicinin, transkripsiyon hatası yapmasını engellemek. Zira yapılacak 
bir ses/harf hatası gramatik çözümlemede hataya yol açabilir. 

2. Transkripsiyonu yapılan metinde sıkça tekrarlanan sözcüklerin cinsleriyle birlikte 
Türkçe anlamları verilir. Örneğim, 
•  vana: n. orman,  

 cala: n.su, 
 ghaṭa: e.çanak, testi, geniş su kabı, 
kāka: e.karga,  
 
gibi isim türündeki sözüklerin anlamları verildikten sonra, 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

233 

as: olmak, var olmak, bulunmak,  
bhū: olmak, var olmak, doğmak, meydana gelmek,   
dṛş: görmek, bakmak, seyretmek,  
çint: düşünmek, 
gam: gitmek, harcamak, zaman geçirmek gibi fiillerin anlamları üzerinde durulur. 
 
Anlamları verilen bu sözcüklerin, öğreniciler tarafından ezberlenilmesi istenir. 

3.   Metindeki tümcelerin birer birer analizleri yapılır. Örneğin, 
• Ekasmin vane ekaḥ kākaḥ āsῑt. 

ekasmin: e.eka-Bir, L. Bulunma (-de,-da) hâli, tekil çekimi. 
vane: n.vana-Orman, L. Bulunma (-da, -da) hâli, tekil çekimi.   
ekaḥ: e.eka-Bir, N. Yalın hâli, tekil çekimi. 
kāka: e.kāka-Karga, N. Yalın hâli, tekil çekimi. 
āsit: as-olmak, var olmak  vb. Geçmiş Zaman (Hikâye), Parasmaipadam, III.T.Ş. 

•  Ekadā saḥ pipāsayā ākulaḥ abhavat. 
ekada: Bir zamanlar, günün birinde. 
saḥ: “e.tad: o” zamirinin N. Yalın hâli, Tekil çekimi. 
pipāsayā: e. pipāsa-susuzluk, Ins. (-ile) hâli, Tekil çekimi. 
ākulaḥ: e. ākula-karıştırılmış; ile dolmuş, -den yana zengin; baskı edilmiş, 
kandırılmış, N. Yalın hâli, Tekil çekimi. 
abhavat:bhū- olmak, var olmak, bulunmak. Geçmiş Zaman (Hikâye), 
Parasmaipadam, III.T.Ş. 
… 
Örnekte olduğu gibi tümceler sözcüğü sözcüğüne açıklanır ve gramatik analizleri 
yapıldıktan sonra öğrenicinin ilgili metin bağlamında adı geçen bütün gramer 
kurallarını bilmesi ve tanıması hedeflenir. Ayrıca metnin geçmiş zamanda 
oluşturulmuş fiillerinin, biçimsel-mekanik kuralları öğretilmesi sağlanmış olur. 

4.     Okuma ve gramatik analizi yapılan metnin bu son aşamada çevirisi yapılır. 
• Ormanın birinde akıllı bir karga vardı. Bir zamanlar o, (çok) susuzlık çekti/ Bir 

zamanlar o, çok susamıştı…  
 
şeklinde analizi tamamlanan metnin çevirisi, eksiksiz bir şekilde yapılarak ders 
sonlandırılır. 

 
 

Sonuç 

Sanskrit dili öğretimi kapsamında dilbilgisi-çeviri yöntemi kullanılarak oluşturulan örnek 
ders planınından da anlaşılacağı üzere konusu ve hedefleri belirlenen ders için öncelikle, 
Türkçeye çevirisi yapılacak metin seçilir. Bu metin öğrencilerin bilgi düzeyine uygun olmalıdır. 
Örnek ders planını için seçilen masalda da, öğrenicilerin sözcük türü ve çekimleri konusundaki 
hazırbulunuşluğu esas alınmıştır. Ancak bir üst seviyedeki kazanım olarak Sanskri dilinde geçmiş 
zaman yapısının öğretilmesi hedeflenmiştir. Sonrasında da ilgili metnin transkripsiyonu 
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yaptırılarak hatasız bir gramer analizi için ilk adım atılır ve dilbilgisi-çeviri yönteminin kullanım 
özellikleri gereği, dilin mekanik kurallarının öğretilmesi üzerinde durulur. Ayrıca yine dilbilgisi-
çeviri yönteminin uygulanması ile ilgili özellikler dahilinde öğrenicinin dil öğrenim sürecinde ilk 
kez karşılaştığı kelimeler, eğitici tarafından seçilerek Türkçeleri öğrenicelere sunulur ve bu 
kelimelerin öğrenilmesi beklenir. Sonrasında, karışık ve zor gramer kurallarının çok ayrıntılı ve 
uzun açıklamalarına değinilir ve tümce kalıplarının gramer özellikleri üzerinde durulur. Bu 
çalışmalar yapılırken metnin tümcelere ayrılarak gramer bilgisi açısından detaylandırılması 
işlemi, yine dilbilgisi-çeviri öğretimi esasları gereği gramer öğretimi amaçlı yapılır. Gramatik 
analizi tamamlanarak dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesinden sonra da çeviri işlemi 
gerçekleştirilir. Böylece Sanskrit metnin Türkçeye çevrilmesi hedefi de gerçekleştirilerek 
dilbilgisi-çeviri yönteminin son aşamasına gelinmiş olunur. 

Modern dillerin öğretimi ile ilgili yeni arayışlar, dilbilgisi-çeviri yönteminin özellikle 
konuşma ve dinleme becerilerini desteklememesi sebebiyle terk edilmiştir. Yukarıdaki örnek ders 
planından da anlaşılacağı üzere, hakkında konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmediği 
yönünde yorumlar getirilen bu yöntem,  gerçekten de mekanik dilbilgisi ve sözcük öğretimi 
temelli çeviri ediniminden başka herhangibi bir işlevi bulunmamaktadır. Ayrıca öğretici merkezli 
olan bu yöntem öğrenicinin yabancı dil edimi sürecindeki iletişimsel gelişimini engellemektedir. 
Dilbilgisi-çeviri yöntemindeki öğreticinin otoriter ve düzeltici rolü, elbette ki öğrenicilerin dil 
edinim sürecindeki başarısını da olumsuz etkiler.  

Bu bilgiler dâhilinde, dilbilgisi-çeviri yönteminin yabancı dil öğretimi faaliyetleri 
kapsamında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin hepsini tam olarak 
gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır. Bu durum ilgili yöntemle ilgili eleştiri ve tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir. Ancak “günümüzde yapılan bu tartışmalar bir yana, yabancı dil 
öğretiminde yüzyıllardır yürütülen çeviri etkinliği ve dilbilimsel-çeviri yöntemi, eksiklikleriyle 
gündeme getirilse ve modası geçmiş olarak tanımlansa da çeviri ve dilbilimsel çeviri yöntemi 
filoloji programlarında hâlâ eğitimin temel unsurlarından biri” (Karaca, 2014: 2) olarak kullanılır. 
Latince’nin öğretimi için geliştirilen dilbilgisi-çeviri yöntemi de işte bu hedeflere hizmet eden ve 
ilgili dillerin yabancı dil öğretimi çalışmaları için en uygun yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 
Öyle ki Sanskrit dili eğitiminde öğrenicilerin, konuşma ya da dinlediğini anlama gibi becerilerin 
kazandırılması beklenmez. Önemli olan Sanskrit dilinden Türkçeye çeviri yapabilcek yetkinlikte 
yabancı dil öğrenicileri yetiştirmektir. Bunun için de Sanskrit dilinin sözcük dağarcığına hâkim 
ve dilin kurallarını iyice kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenir. Dilbilgisi-çeviri yöntemi de 
işte bu amaçlara hizmet eden yapı ve kurallarıyla Sanskrit dili öğretiminde kullanılan en etkin 
yöntem olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 
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YURTĐÇĐ MEVZUATIN ULUSLARARASI KARAYOLU TA ŞIMACILI ĞI YAPAN 
FĐRMALAR ÜZER ĐNE ETK ĐSĐ 

Murat ÇEMBERC Đ∗∗∗∗   Nagehan UCA∗∗∗∗∗∗∗∗   Mustafa Emre Civelek∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışma, mevzuatın uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörüne etkisini bilimsel olarak 
ispatlamayı ve ispat sonucunda yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mevzuat 
mevcut hali ile sektördeki firmalar tarafından yetersiz bulunmaktadır. Bu yetersizlik firmaların rekabet gücüne 
olumsuz yönde etki etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalarda 192 geçerli anket sayısına ulaşılmış ve 
mevzuatın etkisinin alt boyutları belirlenmiştir. Analiz yöntemi olarak çoklu regresyon kullanılmıştır. 
Başlangıçta altı boyut esas alınmış olup, yapılan istatistiksel analizler sonucunda bu boyutlardan beş tanesinin 
rekabet gücüne etkisi ispatlanmıştır. Boyutlardan istatistiksel olarak anlamlı çıkanlar “Đnsan Kaynağı ile Đlgili 
Sorunlar (Araç Kullanıcıları)”, “Gümrükler ile Đlgili Sorunlar”, “Cezalar ile Đlgili Sorunlar”, “Sektöre Giriş 
Engelleri ile Đlgili Sorunlar” ve “Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar”dır.  

Anahtar Kelimeler : Karayolu Taşımacılığı, Lojistik, Mevzuat, Lojistik Firmalarının Rekabet Gücü, 
Uluslararası Lojistik. 

 
EFFECT OF DOMESTIC REGULATION ON INTERNATIONAL ROAD 

TRANSPORTATION COMPANIES 

Abstract 

The aim of this paper is to designate the effects of regulations on international road transportation sector 
and as a result of scientific evidence to help managers during decision-making process. The regulations were 
found inadequate by the firms in the sector. This inadequacy exerts negative influence on competitiveness of the 
firms. The research reaches the 192 valid survey numbers in companies operating in the sector.  Sub-dimensions 
of effects of regulation have been determined and analyzed by means of multiple regression method. At the 
beginning, research based on six dimensions and after the statistical analysis for fives of the dimensions, effects 
on competitiveness were found statistically significant. The names of the dimensions are “problems related with 
human resources”, “problems related with customs”, “problems related with penalties” and “obstacles related 
with the entrance to sector”.    

Key Words: Road Transportation, Logistics, Regulation, Competitiveness of Logistics Companies, 
International Logistics. 

1. GĐRĐŞ 

Türkiye’de lojistik sektörü ile ilgili şirket sayısı, işgücü, yıllık satışlar, elde edilen katma 
değer ve pazar büyüklüğü gibi konularda veri bulmak konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Uluslararası raporlar ve akademik yayınlar incelendiğinde ulaştırma sektörüne 
ait verilerin lojistik sektörü verileri yerine kullanıldığı görülmektedir. AB ve ABD verilerine 
göre, lojistiğin GSMH’deki payı % 10 civarındadır. Türkiye’nin 2011 yılı GSMH’si yaklaşık 
750 milyar dolar ve lojistik sektörünün Türkiye’deki pazar büyüklüğünün 70 milyar doların 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Bayraktutan, Tüylüoğlu, & Özbilgin, 2012). 

Agility’nin Emerging Markets Logistics Index 2014 raporunda sektörün 
profesyonellerinin %72’si dünya ekonomisin ve ticaret hacmindeki büyümenin lojistik 
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sektörünü etkilediğini belirtmiştir (Agility, 2014). Ayrıca, Dünyada lojistik sektörünün 
hacminin 6 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir (Müsiad, 2013). 

Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığını düzenleyen mevzuatın güncel dinamiklerle 
uyumlu olmaması, sektörde yer alan firmaların rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ülke ekonomilerindeki gelişmeler, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yeni oluşan 
dengeler ve Türkiye’nin 2023 vizyonu mevzuatın bu hali ile yetersiz olduğunu 
göstermektedir(UND, 2012: 1-110).  

Sektörün mevzuat kaynaklı sorunlarını çözmeye yönelik çeşitli giri şimler yapılmakla 
birlikte, somut bir adım olarak; 2012 yılında taşımacılık sektörünün nabzını tutmak ve 2023 
vizyonunu belirlemek için, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından, Türkiye 
çapında 410 UND üyesi firmanın temsilcisinin katılımıyla Antalya’da bir Arama Konferansı 
gerçekleştirilmi ştir. Bu Arama Konferansında sektörün mevcut sorunları ve durumu analiz 
edilerek, 2023 vizyon ve hedefleri belirlenmiştir. Tüm katılımcıların “beyin fırtınası” 
yöntemiyle, sektörün bugünü ve 20 yıl sonrası hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır. Bu 
değerlendirmeler sektöre hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının gündemine girmiş ve 
mevzuatın sektörü ne şekilde etkilediği konusunda bilimsel bir araştırma yapma gereğini 
ortaya çıkmıştır.  

Araştırma gözlem birimi olarak Đstanbul’da faaliyet gösteren UND üyesi karayolu 
taşımacılığı firmaları olarak belirlenmiş olup, 192 firmaya anket uygulanmıştır. Anketlerden 
toplanan veriler istatistiksel veri analiz yazılım programında işlenerek, demografik analizler, 
güvenilirlik analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları sektöre etki ettiği 
varsayılan altı boyut içerisinde beş boyutun bilimsel olarak anlamlı olduğu ispat edilmiştir.    

 

2. ARAŞTIRMANIN Đ ÇERĐĞĐ  

Türkiye’de eşya veya yolcu taşıma hizmetlerinde “karayolu” en fazla kullanılan taşıma 
türüdür. 2012 sonu itibariyle yurt içi eşya taşımacılığının %92’si, yolcu taşımacılığının ise 
%96’sı karayoluyla gerçekleştirilmi ştir. Uluslararası eşya taşımalarında ise “karayolu”, değer 
bazında ihracat taşımalarının %40’ını, miktar bazında ise %30’unu gerçekleştirerek, 
denizyolunun hemen ardından, dış ticaretimize en fazla hizmet sunan taşıma türünü temsil 
etmektedir. Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı hizmeti sunan sektör firmaları tarafından, 
ülke ekonomisinin geneline sağlanan katkı (döviz geliri) yıllık ortalama 8 milyar doları 
bulmakta olup; bu sektör yan sektörleriyle beraber yaklaşık 500 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Türkiye çapındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin %70’inin gerçekleştiği 
Ulaştırma ve Lojistik sektörünün, ülkemizin kalkınmasında önem taşıyan sektörlerimizin 
başında gelmektedir. 24 bin kadar  ihracatçı firmanın bulunduğu sektörde firmalar dünya 
pazarlarına yaklaşık 76 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir(UND, 2012: 1-110).   

2003 yılında yayınlanan “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu” ve bu Kanunun 34. 
maddesine dayanılarak 2004 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği, sektöre yeni 
bir rejim getirerek, sektörü önemli ölçüde disiplin altına almıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, 
karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; 
taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, 
mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile taşımacılık  faaliyetlerde 
bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, 
yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık 
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faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini 
belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini 
tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir 
şekilde kullanılmasını sağlamaktır(Resmi Gazete, 2003).  

Ayrıca, 2004 yılında bu mevzuattan yola çıkılarak yayınlanan “Karayolu Taşımacılık 
Faaliyetleri Mesleki Eğitim Yönetmeliği” kapsamında (yine, sektöre giriş şartlarından biri 
olan) “mesleki yeterlilik” eğitimleri ile ilgili usul ve esaslar, eğitim müfredatı, eğitimin süresi, 
sınav, mesleki yeterlilik belgesinin şekli ve diğer hususlar da düzenlenmiştir. Avrupa 
Birli ği’nin “Ortak Ulaşım Politikası” kapsamındaki kuralları içeren mevzuat; özellikle de 
“Karayolu ile Yapılan Eşya ve Yolcu Taşımacıları Mesleğine Giriş ile Bu Taşımacıların 
Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Alanında Serbest Yerleşim Özgürlüklerinin Etkin 
Kullanımını Teşvik Etmek Üzere Diploma, Sertifika ve Diğer Ünvanların Karşılıklı olarak 
tanınmasını Đçeren 29 Nisan 1996 tarihli ve 96/26/AT sayılı Konsey Direktif dikkate alınarak 
hazırlanan Kanun ve Yönetmelik ile sektörde “mesleğe girişte geçerli 3 AB kuralı (mesleki 
yeterlilik, mesleki saygınlık ve mali yeterlilik) ilk kez Türk mevzuatına girmiştir(Resmi 
Gazete, 2003).  

Öte yandan, genel işleyişi ve uluslararası-küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerle 
doğrudan bağlantısı olması bakımından son derece dinamik ve değişken bir sektör olan 
taşımacılık sektöründe, mevzuatın da paralel bir değişim ve yeni gelişen şartlara uyum 
göstermesi zorunludur. Zira, sektör her geçen gün, artan petrol fiyatlarından değişen arz-talep 
dengesine, kullanılan araç türlerindeki veya hedef pazarlardaki ekonomik ve siyasi şartlardaki 
değişimden toplumsal beklentilerdeki değişime kadar çok farklı boyutlarda ve çok sayıda 
faktörden etkilenmekte; ilgili mevzuatın yayınlandığı tarihte geçerli olmayan şartlar, belli bir 
süre sonra (kısa-orta veya uzun vadede) geçerliliğini yitirebilmektedir (bkz. değişen ulaşım 
politikaları, yabancı oyuncuların pazara girmesi vb.). Diğer yandan, ülkemizin taraf olduğu 
ADR, ATP, vb. yeni uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar ile, sektörde düzenlenmemiş 
yeni alanlar da ortaya çıkmaktadır(UND, 2012: 1-110).    

Analiz  kapsamında karayoluyla şehirlerarası ve Uluslararası  eşya taşımacılığı 
yapmakta olan yaklaşık 2400 firmanın 506’sı Đstanbul’da yerleşik olarak hizmet 
vermektedir.(firma yoğunluğu olarak Mardin ve Mersin illeri de ikinci ve üçüncü sırada 
geliyor olsa da, performans açısından Đstanbul firmaları öne çıkmaktadır) Bu firmalar, 
bünyelerinde 250 binden fazla kişiye istihdam sağlamakta olup, ekonomiye sağladıkları 
katma değer yıllık olarak 4 milyar doları bulmaktadır. Görüleceği üzere, mevcut sektör 
mevzuatının iyileştirilmesinin, sektör firmalarının sorunlarını çözerek tüm bu faaliyet ve 
hedeflere olumlu  katkı sağlayacağı ve yabancı rakipleri karşısında firmalarımıza rekabet gücü 
kazandırırken, bir yandan da bölgenin (ilin) kalkınmasına katkıda bulunacağı resmi kurum 
strateji belgelerine de yansıtılmaktadır(UND, 2012: 1-110 ).   

2.1. Araştırma Boyutlarının Belirlenmesi 

Karayolu Taşımacılık Mevzuatının Sektörel Etkisini ölçen boyutlar araştırma 
komisyonunun çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan  üç aşamada belirlenmiştir.  

1. aşama: 2012 yılında taşımacılık sektörünün nabzını tutmak ve 2023 vizyonunu 
belirlemek için, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından, Türkiye çapında 410 
UND üyesi firmanın temsilcisinin katılımıyla Antalya’da bir Arama Konferansı 
gerçekleştirilmi ştir. Bu Arama Konferansında sektörün mevcut sorunları ve durumu analiz 
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edilerek, 2023 vizyon ve hedefleri belirlenmiştir. Tüm katılımcıların “beyin fırtınası” 
yöntemiyle, sektörün bugünü ve 20 yıl sonrası hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır.  

2. aşama: 2014 Ekim-Kasım ayları içinde sektör temsilcileri ile düzenli olarak yapılan 
mülakatlardan sonuçlar elde edilmiştir.  

3. aşama: 2014 Kasım ayı içinde araştırma komisyonunun kendi içinde yapmış olduğu 
toplantılarda boyutlar son haline getirilmiştir.  

Bu aşamaların sonucunda araştırmamızın modelini oluşturan altı adet boyut 
belirlenmiştir.  

2.2. Araştırma Boyutlarının Tanımlanması   

Karayolu Taşımacılık Mevzuatının Sektörel Etkisini ölçen boyutlar aşağıda 
tanımlanmıştır.  

2.2.1. Firmanın Pazardaki Rekabet Gücü 

Firmanın Pazardaki Rekabet Gücü boyutu; Türkiye’de yerleşik taşımacılık firmalarının 
uluslararası rakipleri karşısında etkinlik ve verimliliklerinin derecesini ifade etmektedir. 
Araştırmada, diğer boyutlar tarafından etkilenen Bağımlı Değişken olarak belirlenmiş,  
araştırma anketinde aşağıdaki soru ile ölçülmüştür. 

“Karayolu taşımacılığını düzenleyen kanun ve yönetmelikler genel anlamda 
firmamızın uygulamalarını olumsuz etkileyip firmamızın rekabet gücünü 
düşürmektedir.”  

2.2.2. Đnsan Kaynakları ile Đlgili Sorunlar (Araç Kullanıcıları) 

Sürücü Kaynaklı Sorunlar boyutu; sektörde istihdam edilen sürücülerin eğitimleri, 
davranışları, sorumlukları ve çalışma şekilleri ile ilgili yaşanan sorunları ifade etmektedir. Bu 
boyut; araştırma anketindeki üç soru ile ölçülmüştür. 

“Sürücü suçlarından dolayı firmaların sorumlu tutulması bizi olumsuz 
etkilemektedir.” 

“Sektörümüzde eğitimli ve kalifiye sürücü sıkıntısı yaşanmaktadır.” 

“Sektörde sürücü çok sık firma değiştirmektedirler.”  

2.2.3. Gümrükler ile Đlgili Sorunlar 

Gümrükler ile Đlgili Sorunlar boyutu; iç gümrük ve sınır kapılarında yaşanan 
yoğunluklar, beklemekler süreleri ve bürokratik süreçleri ifade etmektedir. Bu boyut; 
araştırma anketindeki üç soru ile ölçülmüştür. 

“ Đç gümrük ve sınır kapılarındaki bürokratik süreçler maliyetlerimizi 
arttırmaktadır.” 

“ Đç gümrük ve sınır kapılarındaki bürokratik engeller dolayısıyla bekleme süreleri 
uzamaktadır.” 

“Gümrüklerde yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni sınır kapılarına ihtiyaç vardır.” 
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2.2.4. Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar 

Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar boyutu; yetki belgesi ücretleri ve belge 
konumlandırılmalarını ifade etmektedir. Bu boyut; araştırma anketindeki iki soru ile 
ölçülmüştür. 

“Sektörümüzdeki yetki belgesi ücretleri firmamızın maliyetlerini gereğinden fazla 
arttırmaktadır.” 

“L2 ve R2 belgeleri üst düzey olarak konumlandırılırken C2 belgesinin alt düzey 
olarak konumlandırılması firmamızın rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.” 

2.2.5. Cezalar ile Đlgili Sorunlar 

Cezalar ile Đlgili Sorunlar boyutu; yurt dışında kesilen cezaların ve uygulamaların 
mütekabiliyeti ile belgelerden kaynaklanan cezaları ifade etmektedir. Bu boyut; araştırma 
anketindeki iki soru ile ölçülmüştür. 

“Yurtdışında kesilen cezaların ve uygulamaların mütekabiliyet esasına uygun 
olmaması firma rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.” 

“Sürücüler tarafından kaybedilen ve hatalı kullanılan belgelerden dolayı verilen 
faaliyet durdurma cezaları bizi olumsuz etkilemektedir.” 

2.2.6. Kurumsallaşma ile Đlgili Sorunlar 

Kurumsallaşma ile Đlgili Sorunlar boyutu;  firmalarda çalışan insan kaynağının mesleki 
eğitimi ve yeterliliği ile firmanın kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetilmesini ifade etmektedir. 
Bu boyut; araştırma anketindeki üç soru ile ölçülmüştür. 

“Firmamızda mesleki eğitim ve yeterlilik açısından insan kaynağı sorunu 
yaşanmaktadır.” 

“Firmamızın kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetilmesi rekabet avantajı 
sağlayacaktır.” 

“Firma çalışanlarının mesleki eğitimler ile yetkinliklerini arttırmaları bize rekabet 
avantajı sağlayacaktır.” 

2.2.7. Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar 

Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar boyutu; sektöre giriş kriterlerinin zorluk 
derecesini ifade etmektedir. Bu boyut; araştırma anketindeki iki soru ile ölçülmüştür. 

“Sektöre giriş kriterlerinin yeterince zor olmaması rekabetciliğimizi olumsuz 
etkilemektedir.” 

“Sektöre girişte yetki belgelerinin durdurulması firmamızı olumsuz etkilemektedir.” 

3. ARAŞTIRMA METODU VE UYGULAMASI  

Bu bölümde araştırmanın demografik özellikleri, metodolojisi, araştırma modeli ve 
yapılan istatistiksel analizler yer almaktadır.    

3.1. Demografik Özellikler  

Bu bölümde araştırmamıza katılarak anketimizi cevaplayan 192 uluslararası karayolu 
eşya taşımacılığı yapan Türk firmasının; filo büyüklüğü, çalışan sayısı, sürücü sayısı, yıllık 
ciro, müşteri sayısı, sermaye yapısı, yetki belgesi türü, firma yaşını gösteren demografik 
özellikler aşağıda belirtilen tablolarda açıklanmaktadır. 
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Tablo 1: Firmaların Filo Yapıları 

TOPLAMLAR  

Öz mal Araç Sayısı 10528 

Kiralık Araç Sayısı 1285 

Toplam Araç Sayısı 11813 

ORTALAMALAR 

Öz mal Araç Sayısı 58,82 

Kiralık Araç Sayısı 7,18 

ORANLAR 

Öz mal Araç  89,12% 

Kiralık Araç 10,88% 

 

Tablo 1.’de belirtildiği gibi firmaların filo büyüklükleri öz mal araçlarda 3-1000, kiralık 
araçlarda ise 1-242 arasında değişmektedir. Firmaların filo büyüklüklerinde öz mal araç 
sayıları genel olarak 200'ün, öz mal araç sayıları da 50'nin altındadır. 

Tablo 2: Firmalarda Çalışan Sayıları 
Toplam Çalışan Sayısı  17253 

Ortalama Çalışan Sayısı  88,48 

 

Tablo 2.’de firmalarda çalışan sayısı 4-6000 arasında değiştiği görülmektedir. Her ne 
kadar çalışan sayısı 6000 olan firmalar olmasına rağmen genel olarak 1000'in altındadır. 

Tablo 3: Sürücü Sayıları 

Toplam Sürücü Sayısı  8343 

Ortalama Sürücü Sayısı  42,78 

 

Tablo 3.’de belirtildiği gibi firmalardaki sürücü sayısı 5-853 arasında değişmekte olup, 
sürücü sayısı genel olarak 300'in altındadır. 

Tablo 4: Firmaların Yıllık Ciroları 

Yıllık Toplam Ciro 3.628.102.426,31 TL 

Yıllık Ortalama Ciro 20.497.753,82 TL 

 

Tablo 4.’de görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların yıllık ciroları toplam 
3.628.102.426,31 TL, ortalamaları ise 20.497.753,82 TL’dir. 

Tablo 5: Firmaların Müşteri Sayıları 

Toplam Müşteri Sayısı 24.843 

Ortalama Müşteri Sayısı 147 
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Tablo 5.’de özetlendiği üzere, ankete katılan firmaların toplam müşteri sayısı 4500 olan 
firma bulunmakla beraber, ankete katılan firmaların müşteri sayıları genel olarak 500’ün 
altındadır. Ortalama müşteri sayısı da 147 olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 6: Firmaların Yabancı Sermaye Oranları 

SAYI ORAN 

183 0% 

1 1% 

4 25% 

1 35% 

1 37% 

3 50% 

1 80% 

1 90% 

 

Tablo 6.’daki veriler, ankete katılan firmaların çok azının yabancı sermaye sahibi 
olduğunu ifade etmektedir. Sadece 2 adet firmanın yabancı sermaye oranı %80 ve üzeri olarak 
tespit edilmiştir.  

Tablo 7: Firmaların Yetki Belgesi Türleri 
Yetki Belgesi Sayı 

C2 184 
C3 1 
R2 13 
L2 6 
G2 4 

 

Tablo 7.’de firmaların en çok C2 yetki belgesine sahip oldukları gözlenmekle 
beraber, 13 firma R2 belgesi, 6 firma L2 belgesine, 4 firma G2 belgesine ve 1 firma da C3 
yetki belgesine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 8: Firmaların Yaşları 
Firma Yaşı Firma Sayısı 

0-10 64 

11-25 101 

26-50 28 

51-100 2 

 

Tablo 8.’de belirtilen verilere göre, firmaların genellikle 11-25 yıl arasında kuruldukları 
görülmektedir. Veri analizi sonucu ortalama firma yaşı 17 olarak bulunmuştur. Sadece 2 
firmanın 50 yaş üstü olduğu tespit edilmiştir. 
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3.2. Araştırma Metodolojisi 

Araştırmanın ana kütlesi Đstanbul’da faaliyet gösteren UND üyesi karayolu taşımacılığı 
firmaları olarak belirlenmiş olup, 192 firmaya anket uygulanmıştır. Örneklem kümesine 
uygulanmış olan anket, uluslararası literatürde kabul görmüş, Likert ölçeği olarak bilinen 
tutum ölçeği kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Anketin tasarlanmasında örneklem 
kümesinin gerçekleri dikkate alınmıştır. Tasarlanan anket firma yetkilileri ile bireysel anket 
cevaplama şeklinde uygulanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen anketler, UND 
tarafından toplanmıştır. Verilerin toplanması sırasında yüz yüze görüşme, mülakat ve e-posta 
yoluyla bildirim yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacılar, sınıflandırılan verileri bilimsel 
olarak teste tabi tutarak, problemin tanımlanmasına hizmet edecek bilimsel araştırma 
yöntemlerini kullanmak suretiyle analizi gerçekleştirmiştir. Araştırmanın yapısal geçerliliği 
ve güvenilirliği araştırılmıştır. Son kısımda ise, istatistiksel analiz sonuçları ve hipotez testleri 
yer almaktadır.   

Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SONUÇ 

Bu bölümünde, veri analizi ve hipotez testleri sonuçları açıklanmaktadır. Öncelikle 
açıklayıcı istatistikler ve demografik özellikleri veren bilgiler sunulmaktadır. 

 

 

Araştırmanın bağımlı değişkeni “firmanın sektördeki rekabet gücü” olup, bağımsız 
değişkenlerle ilişkili hipotezler Tablo 9’da özetlenmiştir.  

 

 

 

 

 

İnsan Kaynağı ile İlgili Sorunlar 

Gümrükler ile İlgili Sorunlar 

Cezalar ile İlgili Sorunlar 

Kurumsallaşma ile İlgili 

Sektöre Giriş Engelleri ile İlgili 

Yetki Belgeleri ile İlgili Sorunlar 

Firmanın 

Sektördeki Rekabet 

Gücü  
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Tablo 9. Hipotezlerin Özeti 

H1 
Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç Kullanıcıları) Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü 
negatif yönde etkiler. 

H2 Gümrükler ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

H3 Cezalar ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

H4 Kurumsallaşma ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

H5 
Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde 
etkiler. 

H6  Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

 

3.3. Güvenilirlik Analizi 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri genel olarak kabul 
görülen 0,70 değerinin çok üzerinde olan 0,896 olarak bulunduğu için anketin iç 
güvenilirliğinin yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarında herhangi bir 
sorunun çıkarılması iç güvenilirlik değerlerine katkı sağlamadığı için, soru eksiltilmesini 
gerektirecek bir bulguya rastlanmamıştır.  Güvenilirlik testine ait analiz sonuçları Tablo 10’da 
özetlenmiştir. 

Tablo 10: Güvenilirlik Analizi 

GÜVENĐLĐRL ĐK ANAL ĐZĐ SORU-TOPLAM ĐSTATĐSTĐKLER Đ 

Cronbach’s 
Alpha 

Boyut Sorular 
Silinirse 
Ölçek 
Ortalaması 

Silinirse 
Ölçek 
Varyansı 

Düzeltilen 
Soru-
Toplam 
Korelasyon 

Silinirse 
Cronbach’s 
Alpha 

,896 

Firmanın 
Sektördeki 
Rekabet Gücü 

Soru 14 63,1823 92,433 ,423 ,894 

Đnsan Kaynağı ile 
Đlgili Sorunlar 
(Araç 
Kullanıcıları) 

Soru 15 62,5937 88,504 ,622 ,887 

Soru 16 62,7552 87,484 ,601 ,888 

Soru 17 62,8125 87,797 ,615 ,887 

Gümrüklerle 
Đlgili Sorunlar 

Soru 18 62,7292 86,230 ,754 ,883 
Soru 19 62,6615 86,801 ,745 ,883 
Soru 20 62,9323 87,142 ,593 ,888 

Yetki Belgesi ile 
Đlgili Sorunlar 

Soru 21 62,9844 86,026 ,609 ,887 

Soru 22 63,0208 86,052 ,573 ,889 
Cezalar ile Đlgili 
Sorunlar 

Soru 23 62,7344 86,657 ,732 ,884 
Soru 24 62,6927 86,832 ,680 ,885 

Kurumsallaşma 
ile Đlgili Sorunlar 

Soru 25 63,7344 88,102 ,422 ,896 
Soru 26 63,2135 88,274 ,515 ,891 
Soru 27 63,0521 90,249 ,475 ,892 

Sektöre Giriş ile 
Đlgili Sorunlar 

Soru 28 63,0521 89,453 ,433 ,894 

Soru 29 63,6615 92,319 ,305 ,899 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

245 

3.4. Çoklu Regresyon Analizi 

Çalışmada, bağımlı değişken olan Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünde meydana 
gelen değişimin, bağımsız değişken olarak yer alan Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç 
Kullanıcıları), Gümrükler ile Đlgili Sorunlar, Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar, Cezalar ile 
Đlgili Sorunlar, Kurumsallaşma ile Đlgili Sorunlar, Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar 
tarafından nasıl açıklandığını belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 11’de 
görüldüğü üzere model genel olarak anlamlıdır.   

 
Tablo 21: Anova Tablosu 

Model 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Karesi 

F Sig. 

1 
Regresyon  24,980 6 4,163 7,858 ,000 
Artık Değer 98,015 185 ,530   
Toplam 122,995 191    

 
192 anketten oluşan veri seti üzerinde regresyon analizi uygulanmış olup, araştırma 

modelinde yer alan altı boyuttan beş tanesinin firmaların sektördeki rekabet gücü üzerinde 
etkili olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu boyutlar aşağıda listelenmiş olup 
Tablo 12.’ de boyutların regresyon analiz sonuçları ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

1. Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç Kullanıcıları) 

2. Gümrüklerle Đlgili Sorunlar 

3. Yetki Belgesi ile Đlgili Sorunlar 

4. Cezalar ile Đlgili Sorunlar  

5. Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar  

 

Tablo 32: Değişkenlerin Katsayıları 

Model 
Katsayılar 

Standardi
ze 

Katsayılar t Sig. 

β 
Std. 
Hata 

β 

1 
 

Sabit 1,764 ,359  4,914 ,000 

Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç 
Kullanıcıları) 

,100 ,093 ,182 1,871 ,086 

Gümrüklerle Đlgili Sorunlar ,202 ,104 ,205 1,939 ,054 

Yetki Belgesi ile Đlgili Sorunlar ,153 ,070 ,190 2,167 ,032 

Cezalar ile Đlgili Sorunlar ,106 ,105 ,109 1,713 ,072 

Kurumsallaşma ile Đlgili Sorunlar ,019 ,069 ,021 ,277 ,782 

Sektöre Giriş ile Đlgili Sorunlar ,174 ,080 ,170 2,175 ,031 

 

Tablo 12’ de görüldüğü gibi beş boyut %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

246 

4. SONUÇ 

Mevzuatın Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı Yapan Türk Firmaların Rekabet 
Gücüne Etkisini araştıran bu çalışmada başlangıçta altı boyut esas alınmış olup, yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda bu boyutlardan beş tanesi bilimsel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu sonuç; sektörde uzun süredir mevzuata yönelik eleştirilerin bilimsel temele 
oturmasını sağlamıştır. Sonuç olarak; altı hipotezin beş tanesi % 5 anlamlılık düzeyine göre 
anlamlı olarak bulunduğu gerekçesi ile kabul edilmiş olup bir tanesi reddedilmiştir. Kabul 
edilen hipotezler Tablo 13’de gösterilmiştir.     

Tablo 13: Kabul Edilen Hipotezler 

H1 
Đnsan Kaynağı ile Đlgili Sorunlar (Araç Kullanıcıları) Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü 
negatif yönde etkiler. 

H2 Gümrükler ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 
H3 Cezalar ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

H5 
Sektöre Giriş Engelleri ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde 
etkiler. 

H6 Yetki Belgeleri ile Đlgili Sorunlar Firmanın Sektördeki Rekabet Gücünü negatif yönde etkiler. 

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 2014 yılında 

uluslararası karayolu eşya taşımacılığı yapmak üzere C türü (C1,C2,C3) yetki belgesi alan 
firma sayısında önceki yıla göre % 5 civarında bir artış gözlenirken, R2 ve L2 yetki belgeli 
firma sayılarında hemen hemen değişim olmadığı görülmektedir. Bu tespit; 2014 yılında 
açıklanan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında öngörülen “Taşımacılıktan Lojistiğe 
Dönüşüm” Eylem Planı ile hedeflenen “sektörel dönüşümün” henüz başlayamadığını ortaya 
koymaktadır (10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2013) 

 
Mevcut yasal çerçeve içerisinde, karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı faaliyeti 

gerçekleştirmekte olan firmaların “kurumsallaşma” konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadıkları 
görülmektedir.  

Üretim ve ihracat firmalarının faydalandığı desteklerden doğrudan yararlanamayan 
sektördeki firmalar, mevzuattan kaynaklanan bazı yükümlülüklerini (zorunlu filo yatırımı, 
çevre dostu araç yatırımı, nitelikli personel istihdamı vb.) yerine getirmek zorunda 
olduklarından faaliyetlerini sürdürmeleri risk altındadır. Sektörün genel operasyonel 
performansı mevcut sektör koşullarını olumsuz etkilemektedir. 
 

Uluslararası taşıma performansımıza baktığımızda, 22 sınır kapısından gerçekleştirilen 
karayolu ve ro-ro taşımalarımızın, son 10 yılda 400 bin seferden, yaklaşık 1,5 milyon sefere 
ulaştığını görmekteyiz.  Ancak, özellikle küresel kriz sonrası daralan pazarlar ve artan rekabet 
ortamının getirdiği şartlar altında, ülkemiz karayolu taşımacılarının pazar payının, göreceli 
oranda daraldığı da tespit edilmiştir (UND, 2012: 1-110).  
 

Yabancı plakalı araçlar konusu özellikle son birkaç senedir sektör gündeminde üst 
sıralarda yer almaktadır. Mevcut resmi istatistiklere göre, tüm sınır kapılarından 
gerçekleştirilen ihracat yükü taşımalarında Türk araçlarının payı son 5 yılda göre % 84’ten % 
80’e inerken (Irak hariç istatistiklerde, Türk firmalarının payı % 70’lere inmiştir), yabancı 
araçların ihraç pazarımızdaki payı ise son 5 yılda % 10’dan fazla artış kaydetmiştir(UND, 
2012: 1-110). 2008 yılında Türkiye’den AB’ye gerçekleştirilen toplam 400.000 taşımanın 
335.000’i Türk plakalı araçlarla yapılırken, 65.000’i yabancı araçlar ile yapılmıştır. 2014’e 
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gelindiğinde, Türkiye’den Avrupa pazarlarına yönelik taşımalar toplamı 500.000’e çıkan 
Avrupa taşımamızın 310.000’i Türk plakalı araçlarca gerçekleşirken, yabancı araçların 
payının 190.000’e çıktığı görülmektedir. Benzer bir pazar kaybı, Đran, Gürcistan gibi yakın 
komşu ülkelerin taşımacılarının ülkemiz yük pazarında artan payları ile Doğu sınır 
kapılarımızdan gerçekleşen taşıma performansımıza da yansımaktadır (UND, 2012: 1-110).  
 

Yurtdışında ve yurtiçinde oluşan haksız rekabet ortamı, sektör firmalarının 
performansına doğrudan yansımakta; yaşanan pazar kayıpları, örneğin; Avrupa Birliği’nin 
mesleğe giriş kurallarına kıyasla, “mali şartlar” bakımından çok daha katı kurallara uyumu 
gerektiren mevcut Karayolu Taşıma mevzuatında, sektörün geleceğini koruyabilecek bazı 
yeni düzenlemelere ihtiyaç doğurmaktadır. Değer bazında % 43’ü karayoluyla taşınan 
ihracatımızın performansı, sektörün performansı ile doğrudan ilintilidir. Bu nedenle, 
ülkemizin temel hedefi olan “500 milyar dolarlık ihracat ve 2,5 trilyon dolarlık GSMH ile 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi” için güçlü bir ulaştırma ve lojistik sektörüne 
ihtiyaç vardır (UND, 2012: 1-110).   
 

2023’e yönelik stratejik hedeflerimizden biri de; ülkemizin dünya hizmet ticaretinden 
aldığı payın artırılması ve hizmet sektörlerindeki ihracat gelirlerimizin 150 milyar dolara 
çıkarılmasıdır. Bu hedefin yaklaşık yarısını sağlayacak taşımacılık sektörünün mevzuatta 
yapılacak iyileştirmelerle hizmet yelpazesini geliştirmek, nitelikli personel istihdam ederek 
kurumsal yapısını geliştirmek gibi tedbirleri hayata geçirerek rekabet gücünü artırması için 
desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
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AHÎL ĐK TEŞKĐLATI’NIN 

SOSYO -ĐKT ĐSADÎ YAPISI VE ÖRNEKL ĐK DEĞERĐ 

Hüseyin ARSLAN∗∗∗∗ 

Öz 

Ahîlik ve Bâcıyân-ı Rum teşkilatları;13-18.yy arasında Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde birçok alanda 
ferdî ve toplumsal anlamda sosyo-iktisadî gelişmeye büyük etkisi olmuştur. Gedik sisteminin kuruluşuna değin 
etkinliğini sürdürmüştür. Bu iki örgütlenme; kadın ve erkek nüfusun sosyal-kültürel, ekonomik ve ahlaki 
yapısını, insanî ve medenî yönde geliştirmeyi amaçlamıştır. Sanayi inkılabının ve Osmanlı Devleti’nin içinde 
bulunduğu şartların baskısı altında etkinliğini yitirmi ştir. 

Bu çalışmadan amaç; uzun bir tarih kesitinde geniş bir coğrafyada fert ve topluma olumlu katkılarda bulunmuş 
olan bu teşkilatların günümüz fert ve toplumuna örneklik değerini ortaya çıkarmaktır. Geçirdiği merhaleler 
anlatılırken etkinliğini yitirme sebepleri örnek alınması amacıyla zikredildi. Çeşitli sosyo-iktisadî ve tarihî 
kaynaklar incelendi. Günümüze örneklik değeri olan boyutların günümüz uygulamaları ile karşılaştırılması 
çalışmayı farklı kılan yanıdır. 

Bulgular olarak; insanlar arası ilişkileri düzenlediği; meslek edindirme, üretim, satış, pazarlama, tüketim, işçi-
işveren ilişkileri, sosyal güvenlik sistemi, adil gelir dağılımı dengesi, iç ve dış güvenlik gibi alanlarda 
düzenlemeler yapıldığı ve başarı ile uygulandığı tespit edilmiştir. Çeşitli kesimlerin bu örgütlenmede yer aldığı 
fark edilmiştir. Zâviye, hankâh ve ahî tekkesi, üretim ve satış mekânlarında ve sosyal hayatta etkinliklerini 
sürdürmüşlerdir.  

Nitelikli insan ve toplum oluşturma ve geliştirme bakımından bu tarihi model incelendi. Esnafın; halkın ve 
tüketicinin hukukunu gözettiği, halkın ve tüketicinin de; esnafın, üreticinin ve satıcının hukukunu gözettiği 
insanî ve empatik bir ekonomik piyasa modeli oluşturulması çerçevesinde ahîlik sistemi örnek alınabilir. Türkak 
–TSE bünyesinde Ahîlik ilkeleri incelenip güncellenerek günümüze ve geleceğe hitap edecek nitelikte 
“Üniversal Ahîlik Standartları” oluşturulması yönünden incelendi ve bu standardın oluşturulması önerildi. 

Anahtar Kelimeler: Sosyo-Đktisadî, Bâcıyân-ı Rum, Ahîlik Standartları, Ahî Evran, Fatma Bacı. 

 

SOCIO- ECONOMIC STRUCTURE of ORGANIZATION  

of AHÎ  ORDER and IT’S EXAMPLIFY VALUE  

Abstract 

Guilds of Ahî and Bajiyan Al-Rum, which contributed greatly to socio-economic development – individually and 
socially - in many fields between 13rd and 18th centuries during periods before and during the era of Ottoman 
State, remained efficient until establishment of Gedik system. Aforementioned guilds lost influence under 
pressures of Industrial Revolution and conditions challenging Ottoman State. 

This study aims to uncover exemplary value of said guilds, which positively contributed to individuals and 
community over an extensive period of history across a vast geography, for current individuals and society. 
While relating stages it underwent reasons why it lost efficiency has been mentioned so it sets an example. 
Various socio-economic and historical resources have been studied. Comparison of dimensions having 
exemplary value for our time with current implementations makes this study distinctive. 

As findings, it has been learned interpersonal relations were regulated by them, vocational courses, production, 
sales, marketing, consumption, relations between employers and employees, social security system, balance in 
fair distribution of incomes besides domestic and foreign security were arranged within this organization and 
implemented successfully.  

This model has been studied from aspects of forming and developing qualified people and societies. Ahî system 
can be taken as example, for thereby while tradesmen observed rights of people and consumers, people and 

                                                           
∗Asst.Prof, Đstanbul Commerce University,Vocational School, harslan@ticaret.edu.tr  
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consumers observed rights of merchants, producers and salesmen, and thus a humanitarian and emphatic 
economic market model was formed. This study advises ‘Universal Ahî Standards’ be established to address our 
time and future by revising and updating Ahî principles within Türkak –TSE.  

Key Words: Socio-economic, Bajiyan Al-Rum, Standards of Ahî Order, Ahî Evran, Fatma Bacı 

1. GĐRĐŞ 

Sürekli bir arayış içerisinde olan, daima daha iyisini aramakla meşgul olan insanlığın elde 
ettiği sosyal, ekonomik, ahlaki, siyasal, kültürel ve pek çok gelişmenin temelinde insanlığın 
tarihi tecrübeleri yatmaktadır. Bu tecrübelerden biri de tarihimizin uzun asırlarını etkilemiş 
olan ahîlik ve Bacıyân-ı Rum teşkilatlarıdır. Bu deneyimlerden yararlanmak çağımız 
toplumlarına çok şey katacak ve kazandıracaktır (Gündüz ve diğerleri, 2012:40).  

Ahî kelimesi Arapça “ah”,“kardeş” anlamına gelmektedir. Kelime sonuna, konuşan= 
mütekellim ya’sı (Osmanlı Türkçe’sinde nisbet “î” takısı) alarak ahî “kardeşim” olmuştur. 
Ahî, kelimesi Türkçede eli açık, konuksever ve yiğit anlamına gelen “akı” sözcüğünün 
karşılığı olduğu ifade edilir (Ahmad al-Ayid, 1991:86, Solak, 2009).  

Ahilik Teşkilatı ise Anadolu’da gelişip yaygınlaşan sanatta, ticarette dayanışma ve 
yardımlaşmayı esas alan sosyo-ekonomik bir kurumdur. Ahîlik 13. yüzyılda köylere kadar 
(Gündüz ve diğerleri, 2012:40) yayılarak düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç edinen 
sosyal bir kurum haline gelmiştir.  

Ahîlik ve Bacılık teşkilatı veya teşkilatları, başlangıç itibariyle Abbasiler dönemindeki 
Fütüvvet teşkilatına kadar götürülmektedir. Şu var ki bu sözü geçen teşekküller Đslamî 
değerlerin ve iktisadi-sosyal, ahlaki-kültürel ilkelerinin bir başka ifade ile hayata dair 
önerilerinin pratiğe dökülmesi ve hayata ilişkin sistemlere dönüştürülmesini ön plana 
çıkardığından temelleri Đslâm’ın ilk dönemine değin götürülebilir. Nihayette Hz. 
Peygamber’in getirmiş olduğu hayata ilişkin görüşlerin ve değerlerin uygulamaya 
konulmasını amaçlamıştır (Bayram M., 2002). 

Abbasi Devleti’nin Moğol işgaline uğradığı, parçalanma ve dağılma sürecine girdiği 
dönemde, Büyük Selçuklular Devleti ve Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin yanı sıra 
Anadolu’daki yeni oluşumlar çerçevesinde Đslam’a ve Müslümanlara kapılarını açan bu yeni 
coğrafyada yaşayan insanlar ile birlikte akın akın Orta Asya’dan, Horasan’dan, Iran, Irak, 
Mezopotamya ve Arabistan’dan bu yeni yurda gelen insanlar yerleşik kültürler ve kavimlerle 
barış içerisinde yaşamanın yollarını arama gereği duymuşlardır. Đşte bu arayışa cevap yine 
tarihin bahsedilen safhalarından gelen hayata dair görüşlerden gelmiştir. Bunun sonucu olarak 
kurumsal ama sosyal-kültürel ve ahlakî-iktisadî anlamda ahîlik teşkilatı ile karşılaşmaktayız 
(Bayram M. , 2001).  

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada Ahî teşkilatı ve bu konu ile ilgili kaynaklara dayanarak aynı şemsiye altında yer 
aldığı kanaatine varılan Bacıyân-ı Rum teşkilatı ele alınmıştır. Bu teşkilatın Osmanlı öncesi 
ve Osmanlı dönemindeki etkisi; sosyo- ekonomik, ahlakî-kültürel yönleri ile araştırma konusu 
oldu. Bu süreçte bu kuruluşun uzun bir tarihî dönemde etkin olduğu fark edildi.  Bunun da 
sisteminden ve ilkelerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Bu anlamda günümüz toplumlarına 
sosyo-iktisadî anlamda örneklik değeri olabileceği fikri doğmuştur.  

Örneklik değeri üzerine gelişen bu çalışmada Ahîlik teşkilatı ile ilgili yazılı kaynaklardan yola 
çıkıldı. Konu ile ilgili bilgileri ve değerlendirmeleri sunan kaynaklar incelendi. Kullanılan 
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kaynakların her biri yerli yerinde gösterildi. Ahîlik Teşkilatı, belirtilen yönleri ile ele 
alındıktan sonra örneklik değeri üzerinde durularak Üniversal Ahîlik Standartları 
oluşturulması önerisi ortaya atıldı. Sonuç ve değerlendirme ile araştırma tamamlandı. 

3. AHÎL ĐK TEŞKĐLATI 

Ahîlik teşkilatını bütün boyutları ile ele almak bu çalışmanın amacı dışındadır. Ama 
konumuzun anlaşılabilmesi için yeterli düzeyde bir anlatımla bu teşkilatı anlatmakta yarar 
vardır.  Bu çerçevede bu teşkilatın kuruluşu hakkında bilgi vermek gerekir. Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluşunda Ahîlik Teşkilatı’nın Rolü, Ahîliğin Dünya’ya ve Olaylara Bakışı, 
Ahîlik Teşkilatının Amacı, Örgütlenme ve Yönetici-Yönetilen Đlişkisi, Meslekî Ahlak ve 
Hayat, Kültür ve Sanat, Ahîlik Teşkilatının Etkinliğini Yitirmesi alt başlıkları altında bu 
teşkilatı ele almak konunun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu bakış açısı ile tarihsel açıdan konuyu değerlendirecek olursak;Halife En-Nâsır li-dinillah 
(Nâsır bin Müstedi (h.577-620/m.1181-1223) (Çağatay,1996:33; Kayaoğlu,1982:1) dağınık, 
başıboş ve örgütsüz bir durumda olan fütüvvet gruplarını bir araya getirmiş ve Hilafetin 
değerini yükseltme yolunda büyük çabalar sarf etmiştir. Bu çabalarla da yetinmeyip komşu 
ülkelere “fütüvvet cihazı” denilen “Ka’s ü’l–Fütüvve” ve “Libâs–ü’l Fütüvve”yi göndererek 
bu ülkelerin de fütüvvet kurumuna girmelerini sağlamıştır. Bu sırada Anadolu’da hüküm 
süren Selçuklu hükümdarı I. Đzzeddin Keykavus, fütüvvet sisteminin kurallarına uygun olarak 
fütüvvet kâsesinden içmiş ve fütüvvet şalvarını giyerek bu örgüte katılmıştır. Bu olayla 
birlikte fütüvvet hareketinin Anadolu’da yayılmaya başladığını; Anadolu’nun kendi koşulları 
içinde de “Ahilik Kurumu”na dönüştüğünü görmek mümkündür. Keykavus’un ölümünden 
sonra yerine geçen oğlu I. Alaeddin Keykubad döneminde de fütüvvet kurumuna ve 
hareketine sahip çıkılmış, yayılması hızlanmıştır. Cüneyd-i Bağdadî (v. 297 hicri/ 927 miladi ) 
“ fütüvvet Şam’dadır, lisan Irak’tadır, sıdk ve doğruluk Horasan’dadır.” diyerek fütüvvetin 
sosyal bir mesele haline geldiğini ortaya koymaktadır (Çağatay,1996:33-37; Erken, 2012:29). 

Özellikle I. Đzzeddin Keykavus’un fütüvvet örgütüne girmesinden sonra, fütüvvet Anadolu 
merkezlerinde daha da güçlenmiş, zamanın genel eğilimlerine ve Anadolu manevi 
çevresindeki düşünce akımlarına uyarak biraz tasavvufi bir renk almıştır. Diğer taraftan 
korporasyonlara girerek onlardan güç almış ve onları daha da canlandırmış, köylere kadar 
yayılarak “Alpler örgütü” ile de ilişkiler kurmuştur. Ayrıca, XIII. yüzyılın ikinci yarısı, XIV. 
yüzyıla kadar Anadolu’da büyük devlet ricalinin, müderrislerin, kadıların, büyük tacirlerin 
fütüvvet kurumu/örgütüne üye olduklarını ve katıldıklarını kaynaklarda görmek mümkündür 
(Özerkmen, 2004:57-78).  

Ahîlik, o devirlerde toplumun önemli kesim ve şahsiyetlerinin itibar ettiği, toplum üzerindeki 
etkileyici gücünün farkında olunan ve sayılan bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca, Moğol 
istilasından önce Anadolu’ya büyük bir Türkmen göçü olmuş, akın akın gelen kitleler içinde 
“alimler, dervişler ve mutasavvıflar” yer almıştır ve bu insanlar Anadolu’nun Türkleşmesinde 
ve Đslamlaşmasında önemli roller oynamış; dini–toplumsal ve kültürel yapının 
biçimlenmesinde çok önemli etkileri olmuştur (Özerkmen, 2004:57-78). 

Başlangıçta, Ahilik kurumunda Fütüvvet-namelere dayanılarak sûfî niteliklerin olduğu 
söylenebilir ve yakın zamana kadar derviş tekkeleri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Buna 
en iyi örnek, meşhur Ahi velisi Ahi Evren’e kadar giden Kırşehir Tekkesi’nin, Bektaşi 
Tekkesi olarak yakın tarihimize kadar var olmasıdır (Özerkmen, 2004:57-78). 
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Ahîlik teşkilatının bir de kadınlardan oluşan Bâcıyân-ı Rum  teşkilatlanması vardır. Kimi 
araştırmacılar Bâcıyân-ı Rum’u Ahîlik teşkilatının kadın kolları veya kadın versiyonu olarak 
alırken kimi de ayrı ve bağımsız bir kuruluş olarak algılamaktadır. Kadınlar arası teşkilâttan 
ilk bahseden, Bacı Teşkilâtının bilinen ilk lideri Fatma Bacı’nın (Kadın Ana, Hatun Ana, 
Kadıncık) babası Şeyh Evhadu’d-Dîn Hâmid el-Kirmânî’nin (635/1237) Sivas’taki halifesi 
Şeyh Şemsü’d-din Ömer et-Tiflisî’nin oğlu olan Muhammed adlı bir zattır (Bayram, 
2002:366). Bulgular; bu ikisinin bir bütün ve iki cinsin hayatta olduğu gibi bu teşkilatlarda da 
birbiri ile işbirliği ve dayanışma içerisinde ama bağımsız faaliyet gösterdiği yönündedir. Bazı 
zaviye kurucularının (Kız Bacı, Ahi Ana, Sakan Hatun, Hacı Fatma zaviyeleri gibi) ve 
şeyhlerinin de kadınlar olması dikkat çekici bir durumdur. Barkan’ın (1942:140) verdiği 
ayrıntı kanaatimizi destekler niteliktedir:“Kütahya Evkafı içinde “Od Yakan Baba” nâmındaki 
dervişin bir köyde bina ettiği tekke, civardan gelen adaklar ve kurbanlarla az zamanda inkişâf 
bulup dinî mühim bir merkez haline gelmiştir. Bu hızlı gelişmede bu zaviyeyi idare etmiş olan 
“Hacı Bacı nâm saliha ve mütedeyyine ehl-i velâyet hatun”un ve kendisinden sonra yerine 
geçen Hundi Bacı nam hatunun ve ondan sonra zikrolunan ocağı ihya etmiş olan “Sume Bacı 
nâm bir azize ve saliha ve bakire hatunun büyük hizmetleri olmuştur. Ve hatta bu sonuncu 
Bacı, kendi zamanında tekkeye mal ettiği çiftliklerle, bağ, bahçe, değirmen vesâirenin, kendi 
ölümünden sonra akrabasından kimsenin müdahale etmemesi için, kendi parası ile temin 
edilmeyip hayrât-i müslîminden toplanan parayla satın alındığını herkesin önünde dile getirip 
zabta geçirmiştir. Bu asırlarda Anadolu'da kadın tekke şeyhleri görmek bizi hayrete 
düşürmemelidir. Aşık Paşazade bu kadın dervişlerden "Bacıyân-ı Rum" namı altında 
bahsetmektedir. Ve Hacı Bektaş’ın Rum ahîleri, Rum abdalları ve Rum gazileri gibi gruplar 
içinde Baciyân-ı Rum’ı ihtiyar edip, kadıncık ana (Fatma) isminde bir kadına, bütün 
kerametini göstermesi ve tarikatı ona ısmarlaması bu bakımdan manidardır: Đmdi Hacı Bektaş 
Sultan bunların içinden Baciyân- ı Rum’ı ihtiyar itti, kim o “Hatun Ana"dır, anı kız idindi. 
Keşf ve kerametini ana gösterdi, teslim itdi. Kendi Allah rahmetine vardı…”  

Osmanlı Devleti’nin hemen öncesi dönemde Anadolu’da etkin olan bu kuruluşlar sayesinde 
yeni gelenler kalacak yer ve yurt, iş ve aş bulurken, yerleşik insanların da güvenlik içerisinde 
hayatlarına devam etmeleri, işlerini sürdürmeleri ve süreç içerisinde kültürel ve değerler 
yönünden etkileşimleri, devamında ihtida etmeleri söz konusu olmuştur. Zamanın yol alması 
ile de inanç ve kültür bakımından Đslamlaşma ve Türkleşme vuku bulmuştur (Bayram M., 
2001). 

Ahi teşekkülleri, konar-göçer olan Anadolu’nun yeni sakinlerinin kent hayatını 
benimsemesinde de büyük rol oynamıştır. Bu teşekküller, devlet otoritesinin dışında kurulmuş 
ve çalışıyor olsalar da devlet ve milletin bekâsının ve devamlılığının sağlanmasında, 
kalkınmada, bilimde, sanatta ve hatta askerlikte önemli bir rol oynamaktaydılar. Bu çerçevede 
Neşri Tarihi’nde (v.55) şöyle geçer: "Murad Hüdâvendigar zamanında “dirler ki ol vakit 
Kala-i Ankara ahîler elinde idi. Sultan Murad Han Gazi yakın geliyecek Ahîler istikbal idüb 
kal’ayı teslim etdiler. Çünki Sultan Murad Han Gazi şehre girdi, üzerine akçeler nisâr ittiler, 
Kullar ol akçeyi yağma itdiler." (Barkan, 1942:140).  

Ahîlik teşkilatına sadece tüccar, esnaf ve sanatkârlar değil, aynı zamanda bilim adamları ve 
hatta hükümdarlar da üye olabilirlerdi. Toplumun değişik meslek ve mevkilerinde bulunan 
kişilerin de Ahîlik teşkilatına üye olabilmeleri, toplumsal huzur ve refah için belirli ahlaki ilke 
ve kuralların toplumun geneline yayılması ve toplumdaki herkesin ve her kesimin bu kuralları 
tanıması ve uyması açısından dikkat çekicidir (Durak ve diğerleri, 2010:153). 
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Aşağıdaki şıkta bu teşkilatın Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda üstlendiği rolü ele alınacaktır. 

3.1.Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahîlik Teşkilatı’nın Rolü 

Modern Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafî konumu ve beşerî- demografik yapısı 
itibariyle kendisinden önceki medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların ve devletlerin varisi 
olduğunu söylemek mümkün olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de kendisinden önceki pek çok 
şeyi tevarüs ettiğini, söylemek doğru olsa gerektir.  Kendi medeniyet havzası içerisinde miras 
olarak devraldığı kurumlardan biri de ahîlik teşkilatıdır. Mirastan öte bu yeni devletin 
kuruluşunda ve nüfus yapısında etkin rol almış, nesiller boyu insan yetiştirme ve insanı kendi 
değerleri ile donatma konusunda etkin olmuştur. Geniş bir halk tabakaları tarafından kabul 
gören ahîlik XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasî bakımdan ve bu asrın sonlarında 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve uç-sınır boylarında gazalarda bulunarak askeri bakımdan 
da önemli roller oynamıştır. Ahilik’te mesleki yapının ağırlık kazanmasının, Moğol 
baskılarından sonra olduğuna ilişkin kanılar var. Kentli bir yapıya sahip olan Fütüvvet 
hareketi ve ahîlik, Anadolu’nun eski kent kültürü temelinde ve özellikle orta tabaka halk 
arasında daha hızlı kabul görmüştür (Özerkmen, 2004:65-66).  Bu durumda ahîlik, Osmanlı 
öncesinde ve Osmanlı döneminde hem toplum nezdinde hem de devlet nezdinde etkinliği olan 
bir kuruluş olagelmiştir. Ahîlik kurumunun ve ahilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ne 
ölçüde rol oynadıklarının izah edilebilmesi için Osmanlı Devleti'nin kurucusu sayılan Osman 
Gazi ve onun kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin ahîlerle ilişkisinin ortaya konulması gerekir. 
Ahî Edebâli'nin Söğüt’e gelmeden önce Ahî Evren zamanında Kırşehir'de yaşadığını bildiren 
bir takım belgeler bulunmaktadır. Hatta bazı yazarlarca, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali'nin 
özel olarak Söğüt’e birlikte gönderildiği ve yerleştirildi ği iddia edilmektedir (Barkan, 
1942:139-140). 

Ahî Evren'in, Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte Osman Bey’in kılıç kuşanma törenine katıldığına, 
Osman Gazi'nin yanında bulunan Hasan ve Turgut Alp ile Kara Halil'in ahîlerden olduklarına, 
ayrıca Osman Gazi’nin, Ahilik kurumunda kullanılan “yol atası”,“yol kardeşi” tabirlerinden 
hareketle “yol arkadaşı”,“yoldaş” denilen çevik gençlerle seferlere çıktığına dair bir takım 
bilgiler bulunmaktadır. Bizzat Osman Gazinin de bir ahî olduğu şeklinde görüşler mevcuttur. 
Yine Orhan Gazi’nin (1324-1362), I. Murad’ın (1362-1389) ahî olduğu belirtilmektedir. 
(Çağatay, 1996:39) Eğer söylendiği kadar yaygın ve güçlü ise ahîliğin, Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşunda doğrudan ya da dolaylı olarak rol oynamış olması kabul edilebilir bir durumdur 
(Uçma, 2007:43-49). Bu durumda bu yeni devletin mayasında Ahî Evran’ın, Hacı Bektaşi 
Veli’nin, Fatma Bâcı’nın, Ahî Şeyh Edebali’nin eserleri vardır. Aynı zamanda Mevlana’nın, 
Yunus Emre’nin yetiştirdiği nesillerin eseridir. Yani bütün bir doğu Đslamlarının ve 
Anadolu’yu Đslamlaştırmak ülküsüyle akın akın Anadolu’ya yerleşen nesillerin eseridir, desek 
yeridir. Yine Âşık Paşazâde Tarihi’nde (s.199) şu kayıt geçer: "Ertuğrul zamanında Baba 
Đlyas divane vardı. Rum'a, Ertuğrul’la bile gelmişlerdi ve Koçum Seydî vardı. Baba Đlyas’ın 
halifesi idi, bunların kerametleri zahir olmuş duaları makbul azizlerdi. Osman Gazi 
zamanında ulemadan "Tursun Fakih vardı ve fukaradan Baba Muhlis ve Osman Gazi'nin 
kayın atası Edebali vardı, bunlar duaları makbul azizlerdi." (Barkan, 1942:140) 

Đş, hayat, sosyal olaylar örgüsü, iktisadi olaylar örgüsü ve etik değerler örgüsü içerisinde 
örgütlenen bu devir (13-14.yy) insanlarının oluşturdukları bu teşkilatlar daha sonra Osmanlı 
Devleti’nde yüzyıllar içerisinde yeni şartlara uyum sağlayarak lonca ve gedik ismi altında 
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu teşekküller, Anadolu’nun Đslamlaşmasını sağladıkları gibi 
Rumeli olarak isimlendirilen Balkanlar’ın, Makedonya’nın, Bosna-Hersek’in de hızla 
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Đslamlaşmasına vesile olmuşlardır. Daha Osmanlı’nın ilk devirlerinden itibaren anılan 
bölgelere yapılan sürgün ve iskânlarla yerleşenlerin yanı sıra gönüllü olarak yerleşen 
dervişler, ahî şeyhleri ve bağlıları ile bu bölgeler insanının Türkleri ve Đslâm’ı tanımalarına 
vesile olmuştur. Elbette Endülüs Müslümanları ve öncesindeki faaliyetler gibi bunlardan 
önceki nesillerin de etkisi olmuştur(Barkan,1942, Çağatay, Ahiliğin Ortaçağ Anadolu 
Toplumuna etkileri, 1996).  

Osmanlı Asırlarında bu kuruluşların ilkeleri iş hayatında; üretim-tüketim, satış ve pazarlama 
alanlarında etkin olduğu gibi sivil sosyal kuruluşlar olan tasavvufi oluşumlar bünyesinde 
bütün Osmanlı toplumlarını halesine almıştır. Artık bu devirlerde piyasaya hakim olan 
Osmanlı hükümdarlarının yayınladığı kanunlar ve hükümetlerin yönetim biçimleri olmakla 
birlikte insanların gönüllerini,  işlerinde esas aldıkları iş yapma biçimlerini ve insan ilişkilerini 
Đslam’ı referans alan Ahîlikten-Mevlevîlikten, Bektaşîlikten gelen ilkeler şekillendirmekteydi. 
Dikkat çekici bir nokta bu sayılan yeni akımların veya tasavvufi oluşumların Anadolu ve 
Rumeli coğrafyasında ortaya çıkan ve gelişen akımlar olmasıdır. Dolayısı ile bu yeni 
coğrafyalardaki insan tipinin beklenti ve ihtiyaçlarını göz önüne alan bir anlayışla oluşup 
gelişmişlerdir (Durak ve diğerleri, 2010:152). 

Ahîlik ve Bacıyân-ı Rum teşkilatlarını, birbirini tamamlayan teşkilatlar diye ele alırsak 
oluşumlarının;  insana, olaylara, sosyo-iktisadi, kültürel ve ahlakî meselelere bakışlarının 
aynîlik ve benzerlik arz edeceği söylenebilir. Bu örgütlenmeler; Osmanlı Devleti’nde esnaf ve 
sanatkâr kuruluşlarının gedik haline gelişine dek (1727) etkisini sürdürmüştür. Ahiliğin gedik 
sisteminin oluşturulmasında da etkisi olmuştur (Çağatay, 1996:43). 

3.2.Ahîliğin Dünya’ya ve Olaylara Bakışı  

Ahîlik anlayışına göre; insan-insan, insan-eşya, insan-tabiat ilişkilerinin ana ekseni, insanın 
dünya ve ahiret mutluluğuna göre düzenlenmiştir. Bu yaklaşım, Ahîlerin-bacıların dünya için 
ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyen dengeli bir hayat anlayışı geliştirmelerini 
sağlamıştır. Ahilik anlayışına göre bütün insanlar, eşya, tabiat ve dünya, Allah’ın bütün 
insanlığa bahsettiği emanet konumundadır. Dolayısıyla emek gücünün yanı sıra tüketicinin, 
insanın ve tabiatın sömürülmemesi gerekir. Aralarında adalet ve denge ilkeleri korunarak 
bireysel ve toplumsal refah ve huzurun sağlanması esastır (Özerkmen, 2004).  

Ahîlikte insan, dayanışmacı bir ruh yapısına sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde büyük 
hedeflere yürümek mantığına dayanır. Zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile 
sermaye, millet ile devlet yani toplumun bütün fert ve kurumları arasında iyi ilişkiler ve 
dengeler kurularak herkesin huzur içerisinde yaşaması hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak 
Ahilik, üretmeden tüketmeyi, ihtiyaç fazlasını tüketmeyi, haksız rekabeti, güçlünün zayıfı 
sömürmesini, haksız kazanç sağlamayı, insanları aldatmayı özetle; ahlaki olmayan her 
türlü davranışı reddeder (Karagül, 2012). 

3.3. Ahîlik Teşkilatının Amacı 

Ahîlik teşkilatının ana amacı; Anadolu’ya ve buradan Rumeli’ne akın akın gelen Türklerin ve 
diğer Müslüman unsurların kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yaşama ve çalışma kültürü 
oluşturma çabalarının yanı sıra dünya görüşlerini hayata geçirme gayretleri olarak ifade 
edilebilir.Buna dayanarak önce bütün esnaf ve sanatkârlar tek bir örgüt altında toplanmış ve 
bunlar ahlakî, meslekî ve askerî bir eğitimden geçirilmişlerdir. Bundan dolayı sadece tüccar, 
esnaf ve sanatkârlar değil, aynı zamanda bilim adamları ve hatta hükümdarlar da bu teşkilata 
üye olabilirdi. Sadece esnaf ve sanatkârların değil, toplumun değişik meslek ve statü sahibi 
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kişilerinin de üye olabilmeleri, toplumsal huzur ve refah için belirli ahlaki ilke ve kuralların 
toplumun geneline yayılması ve toplumdaki herkesin ve her kesimin bu kuralları tanıması ve 
uyması açısından dikkat çekiciydi. 

Aynı dönemlerde Batıda da çalışma hayatına ilişkin örgütlenmeler mevcuttur. Bunlardan, 
Bizans loncaları; işverenler ve patronlar tarafından çalışanların çalışma düzeni ile ilgili olarak 
kurulmuştur. Oysa Ahîlik teşkilatı, devlet otoritesi dışında, tamamen ustalar-çalışanlar 
arasındaki bir işbirliği teşkilatı olarak oluşturulmuş ama çalışanların, tüketicinin hatta 
toplumun, tabiatın ve bütün bir varlık örgüsünün hakkını koruyacak bir insanî sosyal, 
ekonomik, genel güvenlik ve sorumluluk sistemi şeklinde teşkilatlanmıştır (Bayram M., 
2001;8-10). 

Ahî Evren Şeyh Nasireddin Mahmud “Letâif-i Hikmet” adlı eserinde ahiliğin kuruluş 
felsefesini şöyle ifade etmektedir: “Allah insanı medenî tabiatlı yaratmıştır. Allah insanı 
yemek içmek giyinmek evlenmek mesken edinmek gibi çok şeylere muhtaç olarak 
yaratmıştır. Kişi kendi başına bu ihtiyaçları karşılayamaz... Demircilik, marangozluk gibi 
birçok meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduğu gibi demircilik ve marangozluk da 
bir takım alet ve edevâtla yapılabildiğinden bu alet ve edevatı tedarik için de çok sayıda 
insana ihtiyaç vardır. Böylece insanın ihtiyaç duyacağı bütün san’at kollarının yaşatılması 
lazımdır. Toplumun bir kesiminin san’atlara yönelmesi ve her birinin belli bir san’atla meşgul 
olması gerekir ki bütün ihtiyaçları görülebilsin.” (Bayram, 2001;8-10)   

Ahilik sisteminin temel amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür: 

- Dürüst, namuslu üretken insanlar yetiştirmek. 

- Fert ve toplum ihtiyaçlarını giderebilecek meslek ve sanat becerisi olan insan yetiştirmek. 

- Gerektiğinde vatan savunması ve otorite boşluğunun doldurulması için savunma gücü olarak 
gönüllü ve doğal bir refleks biçiminde görev yapmak.  

- Đlim, kültür, sanat ehli, huzurlu bir hayatı sürdürecek erdemli insan yetiştirmek (Demirci, 
1996). 

Bu çerçevede, çırağa önce toplumun ahlak ve erdemleri öğretiliyordu. Sonraki aşamalarda 
meslek eğitimine geçilirdi. Teoriden çok pratik yaparak yani çok yaparak ve yaşayarak 
öğrenme ön plandaydı: “yaparak öğrenme” ve “beceri geliştirme” yöntemleri esas 
alınmaktaydı. Eğitim sadece ferdi ve işe yönelik eğitim değil aynı zamanda toplumsal 
kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayacak şekilde bütünsel içerikliydi. Mesleki bilgilerin yanı sıra 
dini, ahlaki, askeri, sanatsal ve toplumsal bilgiler de verilirdi (Demirci, 1996).  

Ahîler; gündüzleri çalışırken geceleri, konuk evlerinde (zaviyelerde) toplanıp ilim, irfan ve 
birazda eğlence içeren sohbetlere katılırlardı. Ahilik anlayışında; “çalışmak, öğrenmek ve 
mükemmel insan olmak” için çaba gösterilirdi (Durak ve diğerleri, 2010:153).  

3.4. Örgütlenme ve Yönetici-Yönetilen Đlişkisi 

Ahkâm-ı Sultaniyye, Mesalih ü’l-Müslimîn gibi klasik Đslam yönetim kaynaklarının hemen 
hemen hepsinde vurgulandığı gibi Đbn Haldun’un Mukaddimesi’nde ve Kutadgu Bilig’de de; 
“bir yeri yönetenlerin uzun süre hüküm sürebilmeleri için yasaları adil ve doğru uygulamaları, 
halkı korumaları, halka içten merhamet ve şefkat göstermelerinin yanı sıra yakın olsun uzak 
olsun herkese adaletle muamele etmeleri” tavsiye edilmektedir (Erken, 2012).  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

255 

Mahalli sivil idarenin de başkanı olan Ahî Babalar 16.yüzyıla kadar bu statülerini 
korumuşlardır. Daha sonraları ise, resmi yönetimin tayin ve tespit ettiği Kethüdalık kurumuna 
dönüşerek Ahî Babalık yarı resmi bir kurum haline gelmiştir. Ahîlik teşkilat yapısı, üstten asta 
doğru şöyle gösterilebilir: 

Tablo 1. Ahîlik Teşkilat Yapısı (Durak ve diğerleri, 2010:156)  

Ahî Şeyhi     : Kırşehir Ahî Evran Tekkesi Şeyhi 

Ahî Baba      : Her ildeki bütün ahîlerin başı 

Ahî               : Đldeki her bir zanaat şubesinin başı 

Yiğitbaşı      : Server, ahî’nin yardımcısı ve esnaf arasındaki düzeni sağlayan kişi    

Bir başka kaynakta (Demir, 2014) ise Ahî Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Süleyman Demir tarafından hazırlanmış bulunan bilgiler yer alır. Bu bilgilere 
göz atıldığında Ahî Birliklerinde Yönetim, Organizasyon ve Görev Dağılımının aşağıdaki gibi 
gerçekleştiği görülür:  

Tablo 2. Ahî Birliklerinde Yönetim, Organizasyon ve Görev Dağılımı (Demir, 2014) 

Ahî Baba                : Kethüda, Ombudsman. Yönetim Kurulu Başkanı 

Yiğitbaşı                 : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ustabaşı ve Đşçibaşı: Kalite Güvence ve Üretim Sorumlusu 

Hakem Heyeti        : Ehl-i Sına’a veya ehl-i Hibre. Tüketici Haklarını Koruma, Müşteri Şikayet Masası 
ve Ahî birliklerinin yönetim kurulu üyeleri. Bu son ikisi Yiğitbaşı’na bağlı çalışır. 

Yolatası                  : Ustalık yolunda yetişen kalfaların iş dışı eğitiminden sorumlu kıdemli ustalar. 

Usta           

Kalfa 

Çırak 

Yamak 

Ahî teşkilatında iki çeşit üye bulunurdu. Birincisini; yamak, çırak, kalfa ve ustadan oluşan 
yönetilen grup, ikincisini ise Ahî Baba, Yiğitbaşı ve Kethüda’dan oluşan yönetici grup 
oluştururdu. Ahîlik teşkilatı Yönetim Kurulu ve Büyük Meclis olmak üzere iki kurul 
tarafından yönetilirdi. Yönetim Kurulu, her sanat kolunun kendi üyeleri arasından seçtikleri 
beş temsilciden meydana gelmekteydi. Bu seçilenler de kendi aralarında Kethüda denen bir 
Yönetim Kurulu Başkanı seçerdi.  

Ahîlik teşkilatında, çalışanların yetiştirilmesine ve aralarında iletişimin sağlanmasına büyük 
önem verilmiştir. Uzun süreli istihdam, yavaş değerlendirme, terfi ve uzmanlaşmaya dayalı iş 
bölümü esas alınmıştır (Demir, 2014, Uçma, 2007). 
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Ahîlikte danışma, soru sorma ve herkesin fikrine saygı esastır. Kalfanın, birbirileri ve 
çırakları, ustaların da birbirileri, kalfa ve çıraklar üzerinde örtülü bir kontrol sistemi vardı. 
Örtülü kontrol ve öz kontrol sadece iş hayatında değil sosyal hayatta da geçerliydi (Demir, 
2014). 

Ahîlikte, usta kalfasına dua ederek öğütler verir ve şöyle der: “Alimlerin dediklerini, 
nakiplerin öğütlerini, benim sözlerimi tutmazsan ana, baba, hoca, usta hakkına riayet 
etmezsen, halka zulüm edersen, yetim hakkını alırsan ve Allah’ın yasaklarından sakınmazsan 
hakkım haram olsun.” Bundan sonra usta kalfasının kalfalık peştamalını çıkarıp, kendi eliyle 
ustalık peştamalını beline kuşatır (Erken, 2012:128). Usta; yamaklıktan çıraklığa terfi eden 
ferdin usta oluncaya kadar hatta usta olduktan sonra bile iş ve sosyal hayatından sorumlu 
olmaktaydı. Zaviyeler; iş eğitimi dışında fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar gibi pek 
çok alanda eğitim verilen mekânlar olması itibariyle günümüzde Japon yönetim tarzında 
görülen iş ve sosyal hayatın bütünleştirilmesi anlayışının bundan yüzyıllar önce Ahî 
teşkilatlanmasında yaşandığını göstermektedir (Durak ve diğerleri,2010:157). Bizzat 
Süleymaniye Kütüphanesinde (1985-1987 yılları arasında araştırmalarım esnasında gördüğüm 
müellif nüshası el yazması bir astronomi kitabının Anadolu’da bir zaviyede yazılmış 
olduğunu okumuştum. Bu müellifin, ünlü astronomi bilgini Bursalı Kadızâde Rumî (1307-
1412)  olduğu hafızamda yer edinmiştir (Fazlıoğlu, 2001:98-100). 

3.5. Meslekî Ahlak ve Hayat 

Ahilikle meslekî ahlak ve görgü kurallarının temel ilkelerini oluşturan ilkeler kısaca şu 
şekilde sıralanabilir : 

- Đyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, 

- Đşinde ve hayatında, kin, hasetlik ve gıybetten kaçınmak, 

- Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, 

- Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak, cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak, 

- Küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak, 

- Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak, gücü varken af etmek, 

- Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek, hataları yüze vurmamak, 

- Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi, güler yüzlü ve güvenilir olmak, 

- Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek, 

- Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek, 

- Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak, 

- Hakka, hukuka ve hakkaniyete riayet etmek, 

- Đnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak, 

- Daima iyi komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek, 

- Yaratandan dolayı yaratıkları hoş görmek, 

- Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak, kimseyi azarlamamak, 

- Đyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak, 
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- Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak, 

- Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak, kimseye yaltaklanmamak, 

- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek, 

- Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak, 

- Maiyetinde ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek, 

- Açıkta ve gizlide Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, 

- Kötü söz ve hareketlerden kaçınmak, 

- Đçi, dışı, özü, sözü bir olmak, 

- Hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek, 

- Kötülük ve kendini bilmezliğe karşı iyilikle karşılık vermek,  

- Belâ ve musibetlere sabır ve tahammüllü olmak, 

- Müslümanlara lütufkâr ve hoş sözlü olmak, 

- Düşmana düşmanın silahı ile mukabelede bulunmak, 

- Đnanç ve ibadetlerinde ihlaslı olmak, 

- Fani dünyaya ait şeylerle öğünmemek böbürlenmemek, 

- Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğundan başka bir şey gözetmemek, 

- Âlimlerle dost olup dostlara danışmak, her zaman her yerde yalnız Allah’a güvenmek, 

- Örf, âdet ve törelere uymak, 

- Sır tutmak, sırrı açığa vurmamak, 

- Aza kanaat, çoğa şükür ederek dağıtmak, 

- Feragat ve fedakârlığı daima kendi nefsinden yapmak.  

Ahînin mesleki ahlakının dayandığı prensipler ise şu şekilde sıralanabilir: 

- Müşteriyi aldatmamak, malı överek yalan söylememek, hileli ölçüp tartmamak 

- Đhtikâr (karaborsacılık) yapmamak 

- Müşteriyi kızıştırmamak, alışverişte iyi muamelede bulunmak 

- Çalışanın sorumluluğunu bilmesi, işinde dikkatli olması, işi savsaklamaması (Demirci, 
1996:44-47; Erken, 2012:128-132; Mazak).  

3.6. Kültür ve Sanat 

Ahî tekke ve zaviyelerinde edebiyat, Kurân-ı Kerim okuma, Türkçe, Farsça ve Arapça 
dillerinin öğretilmesinden başka hat sanatı ve musiki dersleri de verilirdi. Büyük Divan 
şairimiz Baki, bir saraç çırağı olarak böyle bir eğitimden geçmiştir. Saraç çıraklığından 
medrese müderrisliği ve kâdılık gibi ilmi makamlara geçebilmiştir. Zaviyelerde gençlere bu 
terbiyeyi veren kişilere ‘muallim ahî’ veya ‘emir’ denirdi. Ayrıca şehrin kadısı ve müderrisler 
gibi ilmi sahada yetkili kişiler de ders verebilirdi (Özdemir,2015).  
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Đnsanlık ülküsünde ahîlerin, başkasına yardım ve şefkat duygularında, yedirip içirmede ne 
denli ileri gittikleri tarafsız bir tanık olan Đbn-i Battûta’nın sözlerinden anlaşılmaktadır (Durak 
ve diğerleri, 2010:162, Tancî, 2000:156-195). Kardeşlik ve insanlık yönü çok kuvvetli olan 
ahîlik, dikkatle ve samimiyetle uygulandığı sürece, Osmanlı Devleti gelişmeye ve 
güçlenmeye devam etmiştir. Bu dönemde hem gençlerin hem de yetişkinlerin eğitimi meselesi 
devlete külfet olmadan bu esnaf teşekkülleri tarafından gerçekleştirilmi ştir (Durak ve 
diğerleri, 2010:162).  

Birli ğin, beraberliğin ve paylaşmanın sembolü olarak senede bir defa Ahî teşekkülleri şehir 
dışındaki mesire yerlerinden birinde ziyafet toplantısı yapardı. Burada akşama kadar gezilir, 

eğlenilir, öğle ve akşam yemekleri topluca yenilirdi. Yaz aylarında yapılan bu toplantıyı her 
esnaf değişik günlerde yapardı. Yine senede bir defa büyük meclis tarafından mesire yerinde 
düzenlenen, üç gün ve üç gece süren ‘üç günler toplantısı’ vardır. Bu toplantıya bütün esnaf, 
bilginler, şehrin ileri gelenleri her mahallenin ihtiyar heyetleri, köy imamları ve fakirler 
katılırdı (Durak ve diğerleri, 2010:162). 

3.7.Ahîlik Teşkilatının Etkinli ğini Yitirmesi 

Ahîlik teşkilatı’nın; doğuda; Orta Asya’da, Türkistan’da ve Harezm bölgesinde 5-6. 
yüzyıllarda kurulduğu varsayılmaktadır. Buna göre; sosyo-ekonomik ve ahlakî-kültürel 
temellere dayalı bu örgütlenme yedi yüz yıla yakın bir sürede Anadolu’da, Balkanlar’da ve 
Osmanlı Devleti’nin geniş alanlarında ekonomik ve sosyal düzen dengelerini sağlayıp 
korumuştur. Her yönü ile orijinal, etkili ve çok yönlü fonksiyonları olan bir organizasyon 
olarak varlığını sürdürmüştür (Çağatay, 1994:147). 

Ahî teşkilatının etkinliğini yitirmesinin sebeplerinden bir kaçını şöyle sıralamak mümkündür: 

- Genel olarak toplumsal ahlakın, özel olarak da iş ahlakının bozulması.  

- Osmanlı Devleti’nde genel olarak devletin, özel olarak da dış siyasetin zayıflaması 
(Durak ve diğerleri, 2010:162-163). Devlet gücünün zayıflamasıyla birlikte Ahi 
teşekkülleri de zayıflamaya başlamıştır Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme 
sürecine girmesiyle birlikte savaşlardan elde edilen ganimet gelirleri kesilmiş ve 
savaşların çok yüksek olan maliyetleri esnafa konan vergilerle karşılanmaya 
çalışılmıştır. Gerileme süreciyle birlikte savaşlardan ve dış ülkelerinden elde edilen 
rant gelirleri kesilenlerin de esnaflığa başlaması, Ahiliğin itibarını ve kâr marjını 
düşürmüştür (Durak ve diğerleri, 2010:162-163). 

- Kanuni döneminden itibaren başlayan kapitülasyonlar ile yerli üreticilerin ve bunların 
ürettiği malların yerini yavaş yavaş yabancı malların ikame etmeye başlanması. Sanayi 
inkılâbına ayak uydurulamaması ve makineli üretime geçilememesi en önemli 
gerileme sebeplerinden birisini oluşturmaktadır. Batının makineli üretimle sağladığı 
sermaye yoğun ve daha ucuz üretim karşısında ahîlik, emek yoğun ve daha pahalı 
ürünlerle rekabet edemez konuma gelmiştir (Durak ve diğerleri, 2010:162-163). 

- Sermaye birikiminin yetersiz oluşu bir başka sebep olarak tespit edilebilir. Belirli bir 
sanat dalında faaliyet gösterenlerin zaman içerinde hizmet alanlarını ve üretim 
kapasitelerini kendi iradeleri ile genişletmeleri mesela, bir tezgâhı olanın dilediği 
takdirde bunun yanına üç beş tezgâh daha eklemesi ve daha fazla mal üretmesi 
mümkün değildi. Dolayısıyla esnafın üretim yoluyla zenginleşmesi, diğer bir ifade ile 
sermaye birikimi söz konusu değildi. Ahî Birlikleri yeterince nitelikli işgücüne sahip 
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olmalarına karşın, Batıdaki üretim düzeyine ulaşabilmek için gerekli sermaye 
birikimine sahip olamadıklarından dolayı gerilemeye başlamıştır da denebilir (Durak 
ve diğerleri, 2010:162-163). 

- Celali Đsyanları ve iç çekişmeler sonucu köyden kentlere göçün artması (Arslan, 
2001:177-316) da bir başka sebep olarak değerlendirilebilir. Hükümetin bunlardan 
‘çift bozan akçesi’ adı altında bir ceza almasına rağmen bu göçlere engel 
olunamamıştır. Bu durum gerekli niteliklere sahip olmayan kimselerin esnaf arasına 
katılmasıyla, esnafın ürettiği malların kalitesinin düşmesine ve standartların 
bozulmasına neden olmuştur. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda devletin bütün 
kurumlarının gerilemesiyle beraber bazı yeniçerilerin esnaflığa, bazı esnafların da 
yeniçeriliğe geçmeye başlaması Ahî teşkilatını olumsuz etkilemiştir. Böylece ehil 
olmayan kimselerin sisteme dâhil olması, kalitesiz ürünleri ve ahlakî bozulmayı 
artırarak Ahîlik teşkilatının çözülmesini daha da hızlandırmıştır (Durak ve diğerleri, 
2010:162-163).  

- II. Mahmut döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın saldırılarından korunmak için 
Đngilizlerle Mustafa Reşit Paşa tarafından 1838’de imzalanan Osmanlı-Đngiliz Serbest 
Ticaret Antlaşması ile Osmanlı ülkeleri Avrupa’nın açık pazarı haline gelerek, 
Osmanlı esnaf ve sanatkârları çok zor durumda kalmıştır. Ve bunun sonucu olarak 
Ahilik teşkilatının çöküşü hızlanmıştır. Böylece Batı sermayesinin baskısı altında 
kendi zanaatından uzak kalan esnaf ve sanatkârlarımız uzun süre dayanamamıştır 
(Durak ve diğerleri, 2010:162-163). 

- Batı sanayii, dışarıdan daha fazla hammadde alıp dışarıya mümkün olduğunca mamul 
madde satmak şeklinde özetlenebilecek merkantilist politika ile Anadolu’ya 
yönelmişken, Osmanlı Devleti'nin buna karşı önlemler almamakla kalmayıp 
kapitülasyon adı altında yabancı tüccarlara çeşitli ayrıcalıklar tanıması ve bunları 
gitgide genişletmesi Ahiliğin çözülüşündeki en önemli faktörlerden biridir (Durak ve 
diğerleri, 2010:162-163).  

- Elde ettiği kapitülasyonlarla Osmanlı esnaf ve sanatkârları karşısında avantajlı dutuma 
geçen Batı sanayii Anadolu pazarlarını gitgide ele geçirmeye başlamış, standart üretim 
tekniğini değiştirmeyen ve pek çok tahditlerle sınırlandırılması devam eden yerli 
sanayi ise, önceleri kendisiyle aynı üretim tarzını uygulayan, fakat sanayi devrimiyle 
birlikte önündeki sınırlamalar kalkan ve kitlesel üretime geçen Batı sanayii ile rekabet 
edebilme gücünü yitirmiş. Ayrıca Batı sanayiinin artan hammadde ihtiyacı 
karşılanırken iç tüketimdeki azalmanın göz ardı edilmesi, yerli sanayii darboğaza 
itmiştir (Uçma, 2007:58).  

- Para arzının çoğalmasıyla Batı'daki fiyatların genel seviyesinin Osmanlı'dan daha 
yüksek bir hale gelmesi, Osmanlı sanayi hammaddelerinin Batı'ya akmasına yol 
açmıştır. Zaten yetersiz olan hammaddelerin Batı’ya satılması, yerli sanayide 
kullanılacak maddelerin fiyatlarının artmasına ve üretimin daralmasına neden olmuştu 
(Uçma, 2007:58). 

- Önceleri Osmanlı topraklarındaki yabancı tüccarlar yalnızca toptancılık yapabilme 
yetkisine sahiplerdi. Perakende ticaret, yerli esnaf ve tüccara ait olduğundan yabancı 
tüccar karşısında küçümsenemeyecek bir pazarlık gücüne sahiptiler. Buna karşılık 
yabancı tüccarlar ise daha çok gayr-ı müslîm Osmanlı vatandaşlarıyla iş yapma 
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eğilimindeydiler. Ancak transit ticaretin yerli tüccara sağladığı pazarlık gücü bu 
eğilimin yol açacağı zararı kolayca nötralize ediyordu. Ne var ki, ticaret yollarının 
değişmesiyle Müslüman nüfus bu avantajını kaybettiği gibi, iç ticaretteki etkinliğini de 
kaybetti ve ticaret giderek gayr-i müslîm azınlıkların eline geçmeye başladı (Uçma, 
2007:58). 

- Avrupalı tüccarlara, Osmanlı hakimiyeti altında bulunan transit ticaret yollarının 
ulaşım ve iletişim maliyetlerinin alternatif deniz ticaret yollarının ortaya çıkmasıyla 
yüksek gelmeye başlaması ve tercih edilmemesi de Osmanlı maliyesini, ekonomisini 
ve iç-dış ticaret hacmini olumsuz etkilemiştir (Uçma, 2007:58).  

Ahîlik teşkilatının kaldırılması ile birlikte, yerini dolduracak bir kuruluş meydana getirilmedi. 
Bu teşekkül, sadece bir esnaf teşkilatından ibaret değildi. Bünyesinde ilim adamlarına, 
sultanlara, alplere, alperenlere yer veren bu teşkilat; bir yandan fetih ve gaza hamlelerini 
kolaylaştıran; diğer yandan da şehir ve köylerde, hatta uçlarda sanat erbabını ve çalışanları 
himayesine alarak bu kuruluşların işleyiş, eleman yetiştirme ve kontrolünü sağlayan bir esnaf 
yapılanmasıydı. Günümüzde bu fonksiyonlar, bir ölçüde çeşitli kuruluşlar arasında 
dağıtılmaya çalışılmaktadır. Ne var ki ahiliğin yaşadığı toplumsal yapı ile günümüz toplumsal 
zihniyet yapıları arasında yapısal ve zeminsel farklılıklarının olması sebebiyle aynı 
fonksiyonların aynı sonuçlar vermesi beklenmez (Solak, 2009:25). 

4. AHÎL ĐK TEŞKĐLATININ ÖRNEKL ĐK DEĞERĐ 

Çağımızda her fert, toplum ve devleti bir şekilde ilgilendiren insan hakları, ferdî ve toplumsal 
haklar, demokrasi, ticarî ve ekonomik özgürlükler, serbest piyasa ekonomisi, adil gelir 
dengesi ve dağılımı, askeri, sivil- kamusal, sosyal güvenlik ve benzeri pek çok temel kavram 
çerçevesinde çeşitli ve farklı yaklaşımlar, tanımlar ve açıklamalar ilgili çevrelerde 
bulunmaktadır. Bunların kimi, birbiri ile yine kimi noktalarda örtüşürken kimi yerlerde 
ayrışmakta ya da çelişmektedir. Đleri bilgi ve bilişim çağında olduğu var sayılan çağdaş 
toplumlarda iletişim ve ulaştırma alanında olduğu gibi hemen her alanda gelişmeler baş 
döndürücü hızda olmasına rağmen buna paralel bir başka durum ise insanlığın barış, huzur ve 
mutluluktan uzak olmasıdır. Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, sürekli güncellenen 
anayasalar ve yasalar, sözleşme ve anlaşmalar ne yazık ki insanın arayışına cevap sunmakta 
yetersiz kalmaktadır (Uçma, 2007:160-162).  

Ekonomik, sosyal, siyasal ve ferdî çıkar çatışmalarının etkisinde ve baskısı altında yoluna 
devam eden ve hayatını sürdüren fertler ve toplumlar bu alanlarda istikrar, adalet, düzen, 
dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, kaliteli ürün ve hizmet edinme, hak ve hukuk bilirlik 
arayışını gün geçtikçe daha fazlasıyla sürdürmektedir. Günümüzde, dünya ekonomisine 
egemen çok uluslu ekonomik, sosyal ve siyasal kuruluşlar da insanın arayışına yeterli cevabı 
verememektedir. Aksine elinde tuttuğu çıkar çarklarını elden çıkarmamak uğruna 
dengesizliklerin ve huzursuzlukların katlamalı devam etmesine fırsat vermektedir. Daha da 
ötesi bu herhangi bir şekilde bunların denetim ve gözetiminde olan yerel kuruluşlar da aynı 
yönde etkisiz veya olumsuz yönde etkiye sahipler. Yerel ve çok uluslu kuruluşlar ne yazık ki 
sorunları çözüme kavuşturma yönünde reel çaba içerisinde bulunmamaktadır. Bu durum da 
mevcut olumsuzlukları ve huzursuzlukları derinleştirmektedir (Uçma, 2007:160). 

Nihayette bu durumlar, uluslararası ve ulusal düzeyde siyasi karşıtlık şeklinde bir ihtilaf ve 
çatışma olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Çoğu zaman siyasal, sosyal ve ekonomik hayatın 
yeniden yapılandırılarak bu alanlarda dünya imkân ve nimetlerinden yoksun kalmışların 
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sorunlarına çözüm sunulmaz ve bu amaca yönelik çabalar boşa çıkarılmaktadır. Bu da fert, 
toplum, devlet ve devletlerarası ihtilaf ve çatışmaları derinleştirmektedir (Uçma, 2007:160). 

Đşte bütün dünyada, sosyal sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınan ve tek amacı kendi 
kazancını ve faydasını çoğaltmak olan bu çevreler, ellerinde tutmaya alıştığı fayda ve çıkarları 
kaybetmemek için toplumsal değişimlerin önünde güçlü bir direnç odağı haline gelmişlerdir.  
Hayatın ve ekonominin ahlakî boyutunu göz ardı ederek giriştiği bu kirli mücadelede küçük 
ve orta ölçekli ticari kuruluşları ortadan kaldırılması ve hayat hakkı tanınmaması gereken 
birer rakip olarak algılamaktadır. Görünen şu ki sağlıklı bir sosyal dokunun oluşabilmesi için 
ahîlik modeli ile tarihte zemin bulduğu gibi, adalet, kardeşlik, güven, kalite, empatik davranış, 
dayanışma ve işbirliğine dayalı bir sosyo-ekonomik, ahlakî-kültürel yapının vücuda 
getirilebilmesine gerek vardır (Uçma, 2007:161). 

Bağlı olduğu değerler çerçevesinde sanat ve meslek hayatını kaynaştırarak sosyo-ekonomik 
hayatta dayanışma, denge ve kana’at gibi birtakım toplumsal ve ahlakî ilkelerin fert ve toplum 
arasında yer edinmesini sağlayan ahîlik yaklaşımının tekrar gündeme gelmesine ve söz 
konusu sorunların çözüm bulmasında ve bugünkü sosyal ve iktisadi kurumlara ne tür katkılar 
sağlayabileceğinin araştırılmasına ihtiyaç vardır (Uçma, 2007:160-162).  

Özellikle Batı dünyasında yönetim ve çalışma hayatında ahlak-etik konusu yeni olmasına 
karşın, yaklaşık yedi yüz yıl önce ahilik teşkilatında fütüvvet-nâme denen etkin ve evrensel 
ahlakî kurallarla ferdî ve toplumsal davranışların ve hayatın güzelleştirilerek olgun insan 
yetiştirmek hedef alınmıştır (Uçma, 2007:160-162).  

 Bu bölümde, Ahîlik teşkilatının örneklik değerini; “Standardizasyon (Fütüvvet-nâme, Kanun-
nâme)”,“Esnaf-Halk Đlişkileri”, “ Şehirleşme ve Sanayi Siteleri”, “Đşçi-Đşveren Đlişkileri”, 
“Gelir Dağılımını Dengeleyici Sosyal Güvenlik Sistemi”, “Sosyal Dayanışmanın 
Güçlendirilmesi”, “Usta-Çırak Đlişkisi”, “ Đnsan Kaynakları Yönetimi”, “Ehliyet (Yetkinlik), 
Đşgücü Sirkülasyonu Problemi”, “Đş Hayatı Disiplini ve Ahlak”, “Müşteri Odaklılık”, “Lüks, 
Đsraf ve Aşırı Tüketimin Frenlenmesi”,“Üretim, Yatırım ve Girişim Sermayesi”, “Đç ve Dış 
Güvenliği Sağlama Rolü” on dört boyutta ele almakta konuya açıklık kazandırmak amacıyla 
gerek duyuldu. 

4.1 Standardizasyon (Fütüvvet-nâme, Kanun-nâme) 

Başlangıçta Đslam öğretilerinden kaynaklanarak gelişen fütüvvet-nameler (gençlik kitapları-
mektupları) yolu ile nesilden nesile öğretilen ahilik-kardeşlik zaman içerisinde tasavvufi bir 
renge bürünerek varlığını sürdürmüş iken bu teşkilatın Osmanlı devlet ve millet hayatı 
üzerinde etkinliğinin yüksek olduğu dönemlerde, dünyada ‘ilk’ olarak kabul edilen standartlar 
kanunu hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir (Demirci,1996). 

II. Bayezid döneminde (1481-1512) 1502 ila 1507 tarihleri arasında hazırlanan ve yüzden 
fazla maddeyi içeren Bursa, Đzmir ve Edirne Đhtisâb (Belediye) kanun-nâmeleri, dünyanın ilk 
standartlar kanunu, ilk tüketiciyi koruma kanunu, ilk çevre nizamnamesi ve ilk gıda 
nizamnamesi olarak kabul edilmektedir. Bu kanunnameler, yiyecek ve içecek üreticilerinden 
kuyumcu, berber, bakkal ve hekimlere kadar üretimde ve hizmette pek çok meslek sahibi 
kişilerin uyması gerekli standartlarını kapsamaktadır. Günümüz modern dünyasında bu 
standartlar, kalite yönetim standardı (ISO9001:2008) üretim standartları (ISO9000), sosyal 
sorumluluk standardı (SA8000) ve çevre yönetim standartları (ISO14000 serisi) ve benzeri 
standartlarla ifade edilmektedir. (Şimşek, 2004:349-406) Ancak kalite yönetim sistemleri ile 
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yakından ilgilenenlerin farkına vardığı gibi güncel standartlar ahîlik standartlarının gerisinde 
kalmaktadır(Gündüz ve diğerleri, 2012:42).  

Ahîlikte; insan hakkı gözetmek hayati öneme sahip bir anlayış olarak yaşandığı için müşteri 
memnuniyeti daima öncelikli olmuş ve üretilen mal daha hammaddenin alımından satışına 
varıncaya kadar doğal bir şekilde kesintisiz denetime tabi tutulmuştur. Bugünkü modern 
anlamda ISO9000 Kalite Güvence Sisteminde ‘Ürün Đzlenebilirliği’ maddesi vardır. Đşte ürün 
izlenebilirliğinin kendisi Ahiler tarafından uygulanmıştır (Gündüz ve diğerleri, 2012:42). 

 Başka araştırmacıların da farkına vardığı ve tespit ettiği üzere tespitim ve önerim; Türkak –
TSE bünyesinde ahîlik ilkelerinin güncellenerek günümüze ve geleceğe hitap edecek nitelikte 
evrensel ahîlik standartlarının oluşturulması yönündedir. Bunun sonucunda standardizasyon 
konusunda tarihte başarılı bir uygulama olarak yer almış olan ahîlik standartlarının 
güncellenerek günümüze ve geleceğe katkıda bulunması sağlanabilir (Öztürk, 2002:50).  

Ahîlik teşkilatı; toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek, işçi ve tüketici haklarıyla sosyal 
barışı korumak, üretimi ve üretici insan tipini teşvik etmek, tüketim çılgınlığını disipline 
etmek, tekelleşmeye mani olmak, insanları dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygusu 
etrafında toplayarak iyi, güzel ve daha iyi, daha güzel işler yapmada yarışmak üzere 
teşkilatlanmalarını sağlamak gibi amaçlar güttüğünden faaliyet tarzı; sadece ticarete değil 
ihtiyaca, kâra değil, temiz ve ak kazanca yönelikti (Uçma, 2007:172).  

Herkesçe bilinen “Kötü kanun yoktur, kötü uygulayıcılar vardır.”, ifadesinde belirtildiği üzere 
toplumun ihtiyaçları karşılandığı müddetçe kurumlar sorun teşkil etmez. Sorun, bu kurumları 
çalıştıran kimselerin bozulmasından veya kurumların toplumun artan ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde geliştirilememesinden kaynaklanır. Gelişen insan, toplum ve oluşan yeni 
sorunlara çözüm olarak yasalar, kurumlar ve çözüm mekanizmaları canlı, güncel ve dinamik 
hale getirilmezse insan, toplum ve bozulan kurumlar işlevsiz kalır ve hem insana hem 
topluma yük haline gelir (Uçma, 2007:173). 

4.2. Esnaf-Halk Đlişkileri 

Đşlem maliyetlerinin ve giderlerin etkisiyle her iş ve işlemden kâr ve kazanç elde etme 
eğilimine sahip günümüz esnafının gün geçtikçe nitelikli ürün ve hizmet sunmakla ve ticarî 
ili şkilerini ahlakî zemine oturtmakla arasına mesafe koyduğu bilinen ve gözlenebilen bir 
vakadır. Aynı zamanda bu duruma bağlı olarak halkın ve tüketicinin de esnafı fırsatçı ve 
soyguncu olarak görme eğiliminde olduğu günümüzde gözlenmektedir.  

Bu durumda haksız, toplumsal vicdanın kabul edebileceği düzeyin üstünde kazanç elde etme 
eğiliminin esnaf arasında yaygınlaşması ve buna paralel olarak halkta ve tüketicide esnafa 
karşı güvensizlik duygularının pekişmesi şeklinde ortaya çıkan bu çatışma ve anlaşmazlık hali 
tarafları huzursuz ettiği gibi sosyal huzuru ve ekonomik sistemi de olumsuz etkilemektedir.  

Aynı zamanda kaliteden ödün verilmesi ve kötü bir rekabetin ortaya çıkması yeni sorunlara 
yol açmaktadır. Kaliteli ürün ve hizmetin optimum fiyata erişilebilir olması da ayrı bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kavrakoğlu,1992:69-75).  

Bu ikilem karşısında esnafın (Sugar,1983:5), halkın ve tüketicinin hukukunu gözettiği, halkın 
ve tüketicinin de esnafın, üreticinin ve satıcının hukukunu gözettiği insanî ve empatik bir 
ekonomik piyasa modelinin oluşturulması için ahîlik sisteminden esinlenilebilir.  
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4.3. Şehirleşme ve Sanayi Siteleri 

Belirli i ş kollarının bir araya gelmesinden oluşan sanayi sitelerinin modern şehirleşmede ne 
derece önemli olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu sorun büyük oranda varlığını 
sürdürmekte; siteler yapılsa bile esnafı buralarda toplamak başlı başına bir sorun teşkil 
etmektedir. Sokak aralarında, apartman altlarında veya şehrin göbeğinde yer alan imalathane 
ve dükkânların halk, esnaf ve trafik açısından ne gibi rahatsızlıklara neden olduğu herkesçe 
bilinmektedir. Ahiler, kendi dönemlerinde belirli meslek gruplarını belli çarşılarda bir araya 
getirmek suretiyle bu dağınıklığı gidererek esnafın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmış, 
otokontrolü ve tüketicilerin aradıkları mallara kolayca erişimi sağlamıştır Bayram,2001:10). 

Sanat sahiplerinin bir yerde toplanarak sanatlarını icra etmelerini öğütleyen Ahî Evran sanayi 
çarşılarının kurulması fikrini ortaya atar ve pratiğe geçirir:“Toplum çeşitli sanat kollarını 
yürüten insanlara muhtaç olduğuna göre, bu sanatların her birini yürüten çok sayıda insanın 
belli bir yerde toplanmaları ve her birinin kendi sanatlarıyla meşgul olmaları sağlanmalıdır ki 
toplumun bütün ihtiyaçları görülebilsin.” (Bayram,200:10)    

Bu çerçevede Anadolu’da ilk olarak Kayseri sanayi sitesinin ahîler tarafından kurulduğuna 
ilişkin bilgiler kaynaklarda yer almaktadır. Yukarıda belirtilen bu fikir, günümüz ihtiyaçlarına 
cevap verecek ve gelecekteki sorunları çözecek şekilde geliştirilerek uygulama sahasına 
konulabilir. Bu sayede bilgi ve becerinin hızlı dolaşımı sağlanabileceği gibi ucuz hammadde, 
yarı mamul ve mamul maddelerin optimum piyasa şartlarında yer edinmelerine imkan 
hazırlanabilir (Sugar, 1983:5-10;Uçma, 2007:166). 

4.4. Đşçi-Đşveren Đlişkileri 

Bilindiği gibi sendikalar; işçi haklarını korumak ve işçilerin hayat standartlarını yükseltmek, 
insanca yaşama imkânlarını artırmak gibi iyi düşüncelere dayalı ve hedeflere yönelik olarak 
ortaya çıkmış ve halen bu amaçlarla etkinliklerini yürütmektedirler. Bu düşünce ve hedefleri 
gerçekleştirebilen sendikaların yanı sıra kimi çıkar ve ideolojik amaçları olan grup veya 
şahısların kontrolüne girerek işçi hak ve hürriyetlerini görünürde savunan ama gerçekte sözü 
edilen grup ve ideolojik çevrelerin çıkar ve iktidarını savunan bir anlayışa sahip sendikalar 
türemiştir. Bu tür sendikacılık ne yazık ki hem işçiye, hem işverene hem de genel ekonomik 
yapıya yarar sağlamak yerine aksine zararı dokunan yapılanmalar haline gelmiştir (Uçma, 
2007:166-167; Solak, 2009:11).  

Bu sendikacılık anlayışında grev, lokavt veya işi yavaşlatma ve süreli-süresiz tatil etme gibi 
işçi ve işveren taraflarınca, karşı tarafı anlaşmaya zorlayıcı veya dayatıcı yaklaşımlar her 
seferinde tarafları incitmiş ve genel ekonomik dengeye zarar vermiştir. Tarafların empatik 
davranarak işçiye-işverene hakkını gönüllü ve zorlama veya dayatmaya maruz kalmadan 
teslim etme anlayışı egemen olmadığından taraflar birbirinden hak ettiklerinden fazlasını alma 
veya koparma anlayışı ile hareket ettiğinden taraflar arasında barış ve huzur temin edilmek 
neredeyse imkânsız bir durum almaktadır (Uçma, 2007:166-167; Solak, 2009:11).  

Doğasında ekonomik ve sosyal işbirliği ve dayanışmayı barındıran işçi-işveren ilişkisi bu 
anlayışın gölgesinde; tarafları düşman kardeşler haline getirmektedir. Ve bilindiği gibi iş 
ortamı, ülkeler ve devletler bu anlayışların etkisi ile işçilerin ve işverenlerin egemenlik kurma 
ve bunun için mücadele etme alanı halini geçmişte ve günümüzde olduğu haliyle almış ve 
almaktadır. Böylesi ortamlarda tarafların birbirine sevgi ve saygı beslemesini beklemek, haklı 
olana gücü ne olursa olsun hakkını vermek yerine güçlü ve güç sahibi olanın hak ve imkanlara 
sahip olabileceği bir yanılgı ile iş hayatı sürdürülmeye çalışılmaktadır. Taraflar birbirine karşı 
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ciddi düzeylerde güven bunalımı içerisinde hareket etmektedir. Bunun neticesinde ise iş 
verimliliğinde ve randımanda artış, iş huzuru ve barışı gibi güzel beklentiler boşa çıkmaktadır. 

Ahîlik yapılanması; halkın ve toplumun hizmetine adanmış olup işçi-işveren münasebetlerini 
hakkaniyete dayalı ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmuştur. Yukarıda belirtilen 
problemlere meydan vermeyerek işçinin hakkını; zamanında ve tam olarak vermeyi temel ilke 
edinen bir yapıya sahip olmuştur (Uçma, 2007:166-167; Solak, 2009:11). 

Elde ettiği gücü zayıflara karşı bir silah olarak kullanan çağdaş sistemlere karşılık ahîlik, 
güçsüz ve zayıfları güçlülere karşı koruyup kollamak ve desteklemek suretiyle insanlar arası 
dengesizliklerin ve düşmanlıkların oluşmasını önleyerek toplumsal barışa önemli katkılarda 
bulunmaktaydı (Uçma, 2007:166-167; Solak, 2009:11). 

Ekonomik ve sosyal faaliyetlerde çalışma-şartlarının ve ilişkilerinin en üst insanî değerler 
düzeyinde düzenlenmesi, ahîlik teşkilatının en büyük başarılarından biridir. Ahîlikte, işveren 
ile işçileri birlikte ve iç içe çalıştıkları gibi, ilişkileri de içten, sıcak ve yüz yüzedir. Çalışanlar, 
iş yeri sahibinin herhangi bir yakınından farklı bir muameleye tabi tutulmazdı (Uçma, 
2007:169-170; Solak, 2009:9). 

Bu yönü ile işi, işyerini ve iş araç-gereçlerini sahiplenme bilinci ileri düzeydedir. Bu 
bakımdan da günümüz iş ve çalışma hayatında örnek alınması gerekebilir. Đşçi ve işveren 
olarak iş hayatının iki tarafında empatik yaklaşımın etkin olması önemli bir nokta olduğu 
açıktır. Ahîliğin iş hayatında bunu sağlayabildiği anlaşılmaktadır (Uçma, 2007:169-170; 
Solak, 2009:9). 

4.5. Gelir Dağılımını Dengeleyici Sosyal Güvenlik Sistemi  

Ahi teşekkülleri; mensupların iş hayatı dışındaki sıkıntılarıyla da ilgilenmiş, sıkıntıların 
aşılmasına elbirliği ile çalıştığı aktarılır. Her bir ticari kesimin kendine özgü bir yardım 
sandığı olurdu. Buna "Esnaf Vakfı", "Esnaf Sandığı" veya "Esnaf Kesesi" denirdi. Kethüda, 
yiğitbaşı ile ihtiyarların gözetim ve sorumluluğu altında bulunan bu sandığı sermayesi, 
esnafın bağışları ile çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa yükselenler için verilen 
paralardan ve haftada ya da ayda bir esnaftan mali gücüne göre toplanan paylardan oluşurdu 
(Uçma, 2007:169; Solak, 2009:9). 

Buradan ihtiyacı olan esnafa, hastalara, bir felakete uğrayanlara, ölenlerin yakınlarına 
yardımda bulunulur, isteyenlere borç para da verilirdi. Esnafın elinde önemli miktarda 
demirbaş eşya ve genel eğlenceler için yemek ve sair hususlarda kullanılmak üzere çeşitli 
kaplar bulunurdu. Bunlar halktan isteyenlere kira ile verilmekte, saray düğünleri için de 
kullanılmaktaydı (Uçma, 2007:169; Solak, 2009:9). 

Atıl sermayeyi biriktirmeyi yığmayı hoş karşılamayan, hak etmediği mal veya hizmeti almayı 
uygun bulmayan, ihtiyacından fazlasını toplumla gönüllü olarak paylaşmayı ilke haline 
getiren ahilik hareketi, günümüzde çok büyük bir sorun olan gelir dağılımı dengesizliğinin or-
tadan kalkmasında da önemli bir rol oynayabilir. Bu uygulamaya, dünyanın her yerinde sosyal 
barışın sağlanması için büyük ihtiyaç vardır (Uçma, 2007:170;Solak, 2009: 9). 

Yukarıda geçtiği gibi meslekî teşekküllerin kendi sorunlarına çözüm üretme anlamında 
yardımlaşmanın tipik bir örneği olarak ahîlik kurumu; doğum-ölüm, evlenme, hastalık, 
işsizlik gibi sosyal ve ekonomik risklere karşı üyelerine ve bunların ailelerine aynî ve nakdî 
yardımlarda bulunmayı ilke edinmiştir. Oluşturduğu bu organizasyonlar aracılığı ile 
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yardımlaşma ve dayanışmayı fert ve toplum düzeyinde yaymayı başarmıştır (Uçma, 
2007:170). 

4.6. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

Günümüzde eğitim sistemi ne yazık ki ferdi, bireyselleşme esaslı yetiştirmektedir. Topluma 
katkı sağlama, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunma, sosyal bir varlık olan 
insanın sosyal faydaya katkı sağlamaya yönelmesi bakımından ciddi bunalımlar 
yaşanmaktadır. Ben merkezli bir ekonomik ve sosyal hayatı sürdürmeye teşvik edilen fert, 
bencil ve bireysel bir hayat tarzı ile topluma ve toplumsal ihtiyaçlara gözünü, gönlünü, 
kapısını ve imkânlarını kapamaktadır (Çağatay, 1997:151). 

Oysa ahîlik anlayışında bu durumun aksine, sosyal birliktelik ve dayanışma anlayışı 
egemendir. Her esnaf, meslektaşlarını da en az kendisi kadar düşünmek gibi gönüllü bir 
vicdanî ve ahlakî zorunluluğu yaşardı. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, cömertliği 
terk eden bencil kimselerin kurumla ilişiği kesilirdi. Ahîlik kurumuna mensup esnaf ve 
sanatkârlar sosyal dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma ilkelerini titizlikle uygulayarak, 
topluma ve meslektaşlarına zarar verecek haksız rekabet, aşırı kazanç ve spekulatif 
hareketlerden kaçınırlardı (Çağatay, 1997:152). 

Her esnaf grubunun bir veya daha fazla yardım sandığı olurdu. Buna "Esnaf Vakfı", "Esnaf 
Sandığı" veya "Esnaf Kesesi" denirdi. Kethüda, yiğitbaşı ile ihtiyarların gözetim ve 
sorumluluğu altında bulunan bu sandığın sermayesi, esnafın bağışları ile çıraklıktan kalfalığa 
ve kalfalıktan ustalığa yükselenler için verilen paralardan ve haftada ya da ayda bir esnaftan 
mali gücüne göre toplanan paylardan oluşurdu. Buradan ihtiyacı olan esnafa, hastalara, bir 
felakete uğrayanlara, ölenlerin yakınlarına yardımda bulunulur, isteyenlere borç para da 
verilir ve faizsiz kredi açılırdı. Hatta kâr ortaklığı esasına dayalı ticarî girişimcilikler de 
yaşanırdı (Çağatay, 1997:152). 

Özellikle yoksul ülkelerde, yardım amaçlı hayır kurumları ile vakıflar yeterli olmamakla 
birlikte önemli bir görev ifa etmektedir. Zaten hakkını alamayan kitlelerin elinden tutabilecek 
böyle kurumların bulunmaması veya zayıflaması sosyal patlamalara davetiye çıkarır. Bu 
açıdan da günümüz toplumlarının ahîlikten öğrenebileceği şeyler vardır. (Uçma, 2007:171). 

4.7. Usta-Çırak Đlişkisi 

Modern çağın en büyük problemlerinden biri olan işsizlik, genel ekonominin yanı sıra aileler 
ve toplumlar için de yıkıcı bir faktördür. Ahîlik kurumu, gençlere meslek öğretmek ve bi-
rikimleriyle yatırımlar gerçekleştirerek yeni iş alanları açmak suretiyle işsizlik probleminin 
çözümüne çok büyük katkılarda bulunmuştur (Karagül, 2012:13). 

Günümüzde sanayi sektörünün yanı sıra hemen hemen her sektörde ara eleman temin etme 
konusunda zorluklarla karşılaşılmaktadır.  Sağlanan ara elemanların iş bilgisinin yanı sıra 
müşteri ilişkileri ve insan ilişkileri konusunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Yine ara 
elamanlar ve yöneticiler ya da işverenler arasındaki güven bunalımı ayrı bir sorun olarak 
varlığını sürdürmektedir (Uçma, 2007:170-174, Karagül, 2012:13). 

Yetiştikleri eğitim ve öğretim kurumlarından teorik bilgilerle veya buna ilave kısa süreli staj 
kaynaklı iş deneyimleri ile bir işletmede işbaşı yapan ara elamanların teori-pratik 
çakışmasının yanı sıra kurum kültürü, iş yapma ve üretme pratiği konusunda da yüksek 
maliyetli sıkıntılar yaşanmaktadır (Uçma, 2007:170-174, Karagül, 2012:13). 
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Ahîlik; sadece teknik beceri ve iş ve üretim bilgisi anlamında değil, sosyal ve kurumsal 
kültür, çalışan ve yönetici-işveren arası iletişimin ve ilişkilerin gelişmesi ve yürütülmesi 
açısından olduğu kadar yeni iş hayatına atılan bu gençlerin ahlakî ve insanî davranışları 
alanında da çözüm üretebilmiş tarihi bir örnektir (Uçma, 2007:170-174). 

Đşte bu sözü edilen usta çırak ilişkisi, Ahilik sisteminin devamlılığını sağlayan çok önemli bir 
özelliğidir. Kişisel ahlakî ve meslekî eğitim, bu sistem çerçevesinde gerçekleştirilmi ştir. Bu 
ilişki, sadece üretim endeksli değildi. Kurumsallığı destekleyen ve sorumluluk boyutu olan 
kapsamlı bir ilişkiler düzlemiydi (Karagül, 2012:13). 

4.8. Đnsan Kaynakları Yönetimi 

Modern üretim ve istihdam şartlarında işçi-işveren ilişkilerinin ve iş yerlerindeki çalışma 
şartlarının meydana getirdiği stres, iş ortamındaki huzursuzluk ve mutsuzluk gibi sağlık ve iş 
tatmini sorunları; öncelikle işçi sağlığı olmak üzere, iş verimini, aile hayatını, sosyal 
ilişkilerini ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir (Karagül, 2012:13, Uçma, 2007:175).  

Đş, çalışma şartları ve insanlar arasındaki ilişkileri ileri derecede dikkatle düzenleyen ve belirli 
bir takım caydırıcı kurallara bağlayan ahiliğin, bu konuda da yararlanılabilecek boyutundan 
söz edilebilir (Uçma, 2007:175). 

4.9. Ehliyet (Yetkinlik), Đşgücü Sirkülasyonu Problemi   

Günümüzde hemen her sektörde işi bilen ve işinin ehli olan (yetkinlik sahibi) işgücü temini 
kadar bunların iş yerlerinde kalmasını sağlamak da önemli bir sorun haline gelmiştir. Đşgücü 
devri, nitelikli işgücü bulma ve muhafazası önemli bir mesele olmuştur. Yine işletmeye 
bağlılık, işyeri ve organizasyona sadakat durumlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır (Uçma, 
2007:176).   

Đşte ahîlik teşkilatı; işi iyi bilmemekten kaynaklanan emek ve sermaye kaybının önüne geçtiği 
gibi, işin sağlam ve kaliteli yapılmamasından dolayı topluma verilebilecek zarara karşı da 
baştan önlem almış oluyordu (Zaim,1990:61-67). 

Ahilikte; “Bir mecburiyet bulunmadıkça iş ve meslek değiştirmemek” temel ilke olduğundan 
her hangi bir sebeple işini bırakıp giden bir usta geri dönecek olduğunda, bir müddet kalfa 
gibi çalıştırılmak suretiyle işgücü sirkulasyonu sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşturmuş 
oluyordu. Đş ve meslekte süreklilik bilindiği gibi kaliteli üretimin, müşteri memnuniyetinin, 
optimum fiyat ve kazancın vazgeçilmez ilkesidir. Bugün bu temel ilke bilinmediğinden veya 
gerekli düzeyde önemsenmediğinden söz konusu alanlarda sorunlar yaşanmaktadır (Uçma, 
2007:176). 

4.10. Đş Hayatı Disiplini ve Ahlak  

Anadolu Selçukluları döneminde, Türklerin sadece askerlik, hayvancılık ya da çiftçilik değil, 

ticaret de yaptıkları ve bir Türk tüccar sınıfının var olduğu çeşitli kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bu süreçte “ahilik” 13. yüzyıldan itibaren özellikle Anadolu’da sosyo-
ekonomik hayatta etkili olmuştur. Bir esnaf ve sanatkârlar birliği olarak ahîlik insanların bir 
sanat ya da meslek dalında uzman olmalarını sağlamaya yönelen ve etik ilkeleri öne çıkaran 
bir düzen oluşturmuştur (TÜSĐAD, 2009:64). Ahîlik düşüncesi insanları çalışmaya, verimli ve 
işinin ehli olmaya ve etik davranmaya teşvik etmiştir. Ahîler işlerini son derece ciddiye alır, 
çalışmayı ibadet olarak algılar. Çalışma ve ibadeti birbirini tamamlayıcılar olarak 
değerlendirirdi. Đş ciddiyeti ve meslek ahlakına olan bu ihtiyaç, bugün her zamankinden daha 
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fazla hissedilmektedir (Uçma, 2007:177).  Meslek ve sanattaki titizlik ve ilerlemenin belli 
kurallara bağlı olması, başıboşluğun sanata darbe vurmasını önleyen sınırlamaların ve 
önceliklerin belirlenmiş olmasının yanı sıra uygulanması aynı zamanda uzmanlığa olan 
saygıyı ve iş yapmadaki disiplini göstermektedir (Solak, 2009:21).  

Esnaf birliklerinde meslekteki maharete ve kıdeme dayanan bir kademeleşme mevcuttu. Esnaf 
birliklerinde sadece ahlakî ve meslekî üstünlükler ilerleme ve yükselme sebebi olarak 
görülmüştür. Ahî teşkilatında zorunlu bir gerekçe olmadıkça iş ve meslek değiştirmemek 
esastı. Herhangi bir sebeple gediğini terk edip giden bir usta terk ettiği işine geri döndüğünde, 
eski işi ve pozisyonu başkasının eline geçtiğinden bir süre kalfa gibi çalışmaya mecbur 
tutulabilirdi(Solak, 2009:21). 

4.11. Müşteri Odaklılık  

Günümüzde bu kavram; “kaliteyi müşteri belirler” ifadesi ile açıklanmaktadır. Her türlü 
ekonomik faaliyetin odak noktasını “müşteri odaklılık” oluşturur. Toplam Kalite Yönetimi 
gibi yaklaşımlarda müşterilerin teknolojik, ekonomik ve diğer nedenlerle değişen istek ve 
ihtiyaçlarının takip edilerek bunların fiyat, kalite ve teslim biçimlerine bağlı olarak 
karşılanması esas alınır. (Durak ve diğerleri, 2010:158).   

Ahîlikte de hem dış hem de iç müşteri istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek en üst düzeyde 
karşılanması esastır. Ahîlikte kaliteli ve standart üretim yapabilmek için geliştirilen yöntem ve 
kurallar, günümüz Toplam Kalite Yönetimi ve otokontrol sisteminin ilk hayata geçiriliş 
örnekleridir. Ahilikte rekabet daha çok üretmek anlayışına değil müşteriye daha kaliteli mal 
ve hizmet sunmak anlayışına dayanır (Durak ve diğerleri, 2010:158).  

a) 4 C Karması-Ahîlik Đ lişkisi:  

Ahi Evran-ı Velî, Hacı Bektaş-ı Velî, Hoca Ahmet Yesevî (Ecer, 2001:s.2-6), Yunus Emre, 
Hacı Bayram-ı Velî, Aşık Paşa, Gülşehrî gibi düşünür ve gönül adamlarının dilinde ve 
kalemlerinde olgunlaşan Ahîlik anlayışının uygulamalarında 4C pazarlama karmasının tüm 
bileşenlerine rastlamaktayız.4C pazarlama karmasında yer alan her bir unsurun Ahilikteki 
kullanımlarını gösteren karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: 

Tablo 3. Ahilik - 4 C Karması Đlişkisi (Ali Erbaş, 2011:139) 

Müşteri Değeri                                      Customer Value Müşteri Velinimetimizdir 

Malın Müşteriye Maliyeti                  Cost to Customer Narh - Fiyat Kontrolü 

Müşteriye Uygunluk                  Convenience for Buyer Müşterinin Ürüne Kolay Ulaşması 

Müşteri ile Đletişim                Customer ommunication Pazar ve Müşteri ile Etkileşim 

b) Alt ve Üst Fiyat (Narh) Koyma  

Günümüzde pazar ekonomisi veya serbest piyasa ekonomisi adı altında ürün ve hizmetlerin 
kalite ve fiyatları ile keyfi bir şekilde oynanması, temel tüketim maddeleri de dâhil bütün ürün 
ve hizmetlerde yüksek fiyatlarla satışa arz edilmesi, kâra herhangi bir sınırlama getirilmemesi, 
ürün ve hizmetin doğrudan tüketiciye ulaştırılması yerine, nihaî satış fiyatını yükseltecek ve 
nihaî tüketiciyi etkileyecek şekilde birkaç elden geçirilerek aracıların haklı-haksız kazanç 
temin etmeleri gibi reel ekonomik hayat ile çelişen durumlar yaşanmaktadır. Ülkemizde yakın 
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zamanlarda bu konularda bazı kontrol ve düzenleme sistemleri oluşturulmuş olsa da henüz 
olumlu etkisi gözlenebilir hale varmamıştır. Bu durumda ahîliğin hak ettiğinden fazlasını 
almama, fahiş fiyat uygulamama gibi ahlakî ilkeleriyle baş edilebilir. Yerine göre kimi ürün 
ve hizmetlere alt ve üst fiyat belirleyerek piyasanın üretici, satıcı ve tüketici aleyhine 
dönüşmesinin önü alınabilir (Uçma, 2007:178-179; Arslan, 1994:56-65). 

Ahîlik anlayışında;  kişinin “alnı, kalbi, kapısı açık", "eli, beli, dili kapalı"dır. Burada alın 
açıklığı; doğruluğu, dürüstlüğü, kalp açıklığı; ikiyüzlü olmamayı, riyakârlıktan uzak olmayı, 
dostluğu ve sevgiyi, kapı açıklığı ise; konuk severliği ifade eder. Dikkat edilirse bu ilkeler; 
ticaretin küreselleştiği, rekabetin arttığı, gün geçtikçe gelişen iletişim ağı sayesinde müşteri 
kazanmanın giderek zorlaştığı güncel piyasalarda başarılı olmanın anahtar yaklaşımı olduğu 
görülür (Solak, 2009:s.ıv). 

4.12. Lüks, Đsraf Ve Aşırı Tüketimin Frenlenmesi  

Ahîlik anlayışının beslendiği Đslam ekonomisinde, kişiler ve toplumlar; lüks tüketim, israf ve 
tüketimde sınırları zorlama gibi uygulama ve davranışlardan men edilmiştir. Tüketimde 
dengeli, fert ve toplumun ihtiyaç, beklenti ve makul arzularına cevap verebilecek bir tüketim 
anlayışı önerilmiş ve bu tarz bir yaşantı içerisinde olmak teşvik ve takdir edilmiştir (Arslan, 
1994:35-43). 

Çağdaş anlayışta ise daha fazla kazanmak için insanların zaaflarından faydalanılarak lüks, 
israf ve aşırı tüketim sürekli körüklenmektedir. Her gün yeni ve farklı ürünler piyasaya 
sürülerek ihtiyacın giderilmesinden çok tüketimin körüklenmesi yolu ile tüketicinin gelirine 
göz dikilmektedir (Zaim, 1992:177-178). 

Ahîlikte ise üretim ve tüketim dengesi kurularak bu tür olumsuzluklara meydan 
verilmemektedir. Uygulanan fiyat tespiti ve kontrolünde, tüketicinin ekonomik gücü ile esnaf 
ve sanatkârın ihtiyaçları arasında bir denge gözetilmiştir. Aşırı kâr, müşteriyi aldatma, 
kalitesiz mal üretme ve benzeri uygulamalar ahiliğin temel ilkelerine aykırı durumlardır 
(Uçma, 2007:183). 

4.13 Üretim, Yatırım ve Girişim Sermayesi  

Günümüzde üretici, yatırımcı ve girişimcinin zorlandığı en önemli alanlardan biri sermaye 
veya finansman temini konusudur. Bu konuda sözü edilen kesimler bankaların, faizli işlem 
yapan çevrelerin eline bakmak ve varsa ellerindeki mal ve mülklerini teminat vererek kredi 
temin etmek durumundadırlar (Uçma, 2007:184).   

Bu geleneksel kredi ve faizli işlem sistemleri, ticaretle uğraşan insanı iflasa götüren ve hatta 
intihara kadar sürükleyen olumsuz etkiye sahiptir. Kredi alan üretici, girişimci veya tüketici 
tefecinin insafına terkedilmiş bir durum gözlenmektedir. Oysa bu üreten ve çalışan kimselerin 
sözü edilen zorlu ve sıkıntılı dönemlerde de sosyal, yönetim danışmanlığı, psikolojik destek 
ve danışmanlık, eğitim ve finansman desteği niteliğinde desteklere ihtiyaçları olacaktır. 
Bunları sağlayan destek sistemlerinin oluşturulması lazımdır (Uçma, 2007:184).   

Ahîlikte ise ahîler arası dayanışmayı esas alan aynı zamanda atıl duran sermayeyi ekonomiye 
kazandırmak amacıyla faiz yerine kâr ve zararı tarafların göğüslediği bir sistemle işini 
geliştirmek veya yeni iş kurmak isteyenlere kredi imkânları sunulur. Ödeme darlığı ve 
sıkıntısı içine düşen kişi ve kurumun var olan nefesini de bir çırpıda alma yerine nefes alması 
ve canlanması-dirilmesi için çözüm yolları üretilir. Gerçek durumu değerlendirilerek keyfi 
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veya kötü niyete dayalı bir temerrüd söz konusu değil ise durumunu iyileştirmesi için ek süre  
verilir ve yukarıda sayılan destekler sağlanır (Uçma, 2007:184). 

Ahîlikte ekonomik ve finansal dayanışmanın en güzel örneği Orta Sandıkları’nda görülür. Bu 
sandıklarda toplanan sermaye ile herkese dağıtılacak şekilde alet ve hammadde alınmakta, 
tezgâhlar kurulmakta, tereddütlü fertlere teşebbüs cesareti verilmekte, bir yandan da ihtiyacı 
olanlara yardım edilmekteydi (Öztürk, 2002:7). 

4.14 Đç ve Dış Güvenliği Sağlama Rolü 

Çağımızın temel sorunlarından biri de toplumların huzur ve güvenliğini tehdit eden terör ve 
anarşidir. Ahîlik, bir taraftan ahlakî dejenerasyon ile, işsizlikle, fakirlikle, sosyal adaletsizlikle 
ve gelir dağılımındaki dengesizlikle mücadele etmek suretiyle suç eğilimlerinin can damar-
larını kurutmuş; diğer taraftan da yeri geldiğinde ve gerektiğinde yönetimi üstlenmek suretiyle 
otorite boşluğunu doldurarak anarşi ve kargaşanın önüne geçmiştir. (Solak,2009:11,19; Sugar, 
1983:5-10).  

Bu açıdan ahîlik yapılanmasından terör ve anarşi bölgelerinde rahatlıkla yararlanmak 
mümkündür. Osmanlı devirlerinde pek çok büyük kargaşa ve karışıklık esnafın bu tür 
müdahaleleriyle bertaraf edilmiştir. Yine ahîlik hareketinin bir dönem Ankara’nın yönetimini 
üstlenmesi de buna bir örnek olarak gösterilebilir. Burada en önemli nokta söz konusu 
yerlerde bu veya buna benzer sistemin halk ve esnaf tarafından benimsenmesi ve uygulanması 
meselesidir (Solak, 2009:11,19; Sugar, 1983:5-10). 

Ahîlik’te gençlere aynı zamanda atıcılık, binicilik, kılıç kullanma gibi temel askerlik eğitimi 
de verilirdi. Bu sayede gerektiğinde ülke savunması için ek bir kuvvet hazırlanmış olurdu. 
Askerliğin gençlere sevdirilmesi ve ülke savunması bilincinin yerleştirilmesine de katkısı 
önemli bir boşluğu doldurmaktaydı (Solak, 2009:11,19; Sugar, 1983:5-10). 

Bu teşkilat, şehirlerde, köylerde ve sınır uçlarında da varlığını sürdürürdü. Kaynaklara göre 
alpler teşkilatı ile ilişkisi vardı. Ahi ve alp vasıflarını taşıyan, her ikisine de bağlı olanların var 
olduğu belirtilir (Solak, 2009:11,19; Sugar, 1983:5-10). 

Kimi zamanlarda askeri ve siyasi kuvvet olarak güvenliği sağlamışlardı. Mesela Bursa'yı 
Düzme Mustafa'nın hücumundan bunlar kurtarmışlardı.  Osmanlı ordusunun içinde, düşmanla 
çarpışan yardımcı birlikler arasında, zaviyelerde güçlü bir manevi eğitimle yetiştirilmi ş Ahi 
Birlikleri de sayılmaktaydı (Solak, 2009:11,19; Sugar, 1983:5-10). 

 

5. DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ  

Günümüz insanı; iş ve çalışma hayatında, kalite yönetim sistemlerinde, üretim-tüketim ve 
pazarlama ilişkilerinde, kadın ve erkeğin hayatın her safhasında; psikolojik, biyolojik ve 
fizyolojik bünyelerine uygun fonksiyonları yerine getirmesinde, fert ve toplum huzurunun, 
refahının, birlik ve dayanışmasının sağlanmasında ahilik sisteminden yararlanabilir.  

Günümüz kadının; bacıları örnek alarak iş, çalışma, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli 
aşamalarında etkin olması mümkündür.  

Bu tarihî pratikten yola çıkarak günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş ve sosyal 
hayat projeleri geliştirmek çağdaş Ahî Evran karakterine sahip teoriyi pratiğe aktarabilecek ve 
yüksek mesleki ve ahlaki niteliklere sahip insan yetiştirebilecek ilim adamlarının misyonudur. 
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Đnsan doğasına aykırı, çağdaş sosyal, siyasal ve iktisadî sistemlerin dayattığı sıkıntılardan 
ancak bu yolla insanlık kurtulabilir. 

Gelir dengesizliğinden, insanları negatif anlamda farklı ve küçük görme, yetersiz görme, hor 
görme anlayışlarının doğurduğu insanlar arası nefretleşme ve gönüllerin dolayısı ile nesillerin 
birbirinden uzaklaşmasının önü ancak güncel kardeşlik-ahîlik anlayışının fert ve topluma, iş 
ve üretim hayatına, satış-pazarlama, üretici-tüketici, çalışan-işveren ve yönetici davranışına 
kazandırılması ile alınabilir. 

Kalite yönetim sistemlerinin dokümantasyondan öteye geçerek üretim, satış, pazarlama, 
tüketim, ürün ve hizmette kalite ve fiyat uygunluğu gibi beklentileri karşılayabilmesi de ahîlik 
kalite ilkelerinin güncel ve standardize hali ile mümkün olabilir. Bu çerçevede Türkak-TSE 
bünyesinde Universal Ahilik Standartları oluşturularak yürürlüğe konabilir. 
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TÜRK M ĐTOLOJĐSĐNDEKĐ MOT ĐFLER TEMEL ĐNDE NARSĐSTĐK K ĐŞĐLĐK 
BOZUKLU ĞUNUN YENĐDEN OKUNMASI 

Özge KOCAKULA * 

Öz 

Son yıllarda gerek bir örüntü yapılanması olarak kültürel bağlamında, gerekse bir bozukluk olarak psikopatolojik 
açıdan üzerinde fazlaca durulan narsistik kişilik bozukluğu, mitolojik bir figür olarak ilk defa Narkissos 
karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Yunan mitolojisinin ürünlerinden biri olan Narkissos’un hikayesi, ilk olarak 
psikoloji disiplini altında isimlendirilerek bir üne kavuşturulmuştur, sonrasında ise popülerleştirilerek geniş halk 
kitleleri tarafından kibir ve kendini aşırı sevme ile ilişkilendirilerek günlük dilde kullanım alanı bulmuştur. Bu 
çalışmada öne sürülen görüşlerden biri, Yunan mitolojisindeki Narkissos hikayesinin, narsistik kişilik bozukluğu 
ile ili şkilendirilen özelliklerden daha farklı kavramlara işaret etmekte olduğudur. Narsizmin kronik bir kişilik 
özelliği ya da bir kişilik bozukluğu olarak bireyin hayatında yer etmesinde en büyük etken, ideal nesne tasarımı 
sürecinde çocuğun toplum tarafından önüne sunulan şişirilmi ş imajlar, idealize edilen başkalık algıları, gerçek 
olamayacak kadar mükemmel olarak sunulan yaşam stilleri ve tüketim toplumunun varlık amacına hizmet 
edebilecek her türden satılık yaşam vaatleridir. Bu gibi düşüncelerden yola çıkılarak, Narsizmin Yunan 
mitolojisindeki yorumu eleştirel açıdan ele alınmıştır. Çalışmanın savunduğu bir diğer görüş, Narkissos 
hikayesindeki eksik kalan ya da hatalı yorumların, Altay Yaratılış Destanı’ndaki Erlik’in hikayesi üzerinden 
tersine çevrilip, mitolojide asıl anlatılmak istenenin ortaya koyulabileceği ve böylelikle narsistik kişilik 
bozukluğu ile daha doğru ilişkilendirmelerin yapılabileceğidir. Bu amaçla, Altay Yaratılış Destanı, Verbitskiy’in 
derlemesi temelinde ele alınmış ve hikaye edilen durum narsizm temelinde yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kişilik, Narsizm, Yabancılaşma, Đnanç Sistemleri, Mitoloji 
 

REREADING OF NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER FROM THE 
ASPECT OF TURKISH MYTHOLOGY 

Abstract 
 
Narcissistic personality disorder that have been  fasten upon excessively in recent years can be hold both as a 
pattern in its cultural context and a disorder from psychopathologic aspect confronted for the first time as a 
mythological figure with Narcissus character. The tale of Narcissus is one of the products in Greek mythology 
first named by psychology literature and gained fame then placed in colloquial by getting popular with 
associating with over self-love and arrogance by wide crowds. One of the suggested opinions in this study is that 
narcissus’s study in Greek mythology has indicated different concepts from associating with narcissistic 
personality disorder. The most determinant reason that may give rise to take a place as one of the chronical 
personality treatment or disorder in somebody’s life is grandiose images produced by society, idealized other’s 
perception, life styles that is too perfect to be true and every life promises for sale that can be serve for mission 
of consumption society in the object-design process of a child. From this point of view the interpretation of 
narcissism in Greek mythology is handled from critical aspect. Another suggestion of this study is if we reverse 
the narcissus myth through epic of ‘Erlik Khan’ in Altay Cosmogony the missing part of narcissus’s story would 
be completed and so we would have more proper conceptual association with narcissistic personality disorder.  

Key words: Personality, Turkish Mythology, Narcissism, Alienation, Belief Systematics 
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1-Kişilik Kavramı ve Narsistik Ki şilik 
 
Psikoloji literatüründe narsizm kavramının kökenleri, kişilik gelişiminin oluşumu ile 
paralellik göstermektedir. Bu bakımdan narsizm kavramını iyi kavrayabilmek için, kişilik 
gelişim süreci anlaşılmaya çalışılmalıdır (Kocakula, 2012: 108). Kişilik kavramı, felsefe, 
psikoloji, psikiyatri, antropoloji, sosyoloji gibi birçok disiplin tarafından farklı sorgulamalara 
tabi tutulmuş; bunların neticesinde birçok kişilik kuramı ortaya atılmıştır. Bugün kişilik nedir 
sorusuna verilen cevapların gösterdiği çeşitlili ğinin temel nedeni burada yatmaktadır. En yalın 
anlatımla kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran ruhsal ve bilişsel özelliklerinin tümüdür 
(Hançerlioğlu, 1996: 220). Temel anlamda kişilik kavramı incelenirken, kişili ğin gelişimi 
(personality developement), normaldışı kişilik (abnormal personality), kişili ğin ölçümü 
(personality measurement) ve kişilik kuramı (personality theory) olmak üzere dört ana alanda 
sorgulama yapılmaktadır (Cüceloğlu, 2009: 403-404).  
 
Dilimizdeki kişilik terimi, Yunanca’daki Persona teriminden türetilmiş olup antik Yunan 
tiyatrosunda, oyuncuların büründükleri rollere uygun olarak kullandığı ve izleyenlerin, 
oyuncunun canlandırdığı rolü tanımasını sağlayan maske anlamını taşımaktadır (Altınköprü, 
1978: 12). Kavramın kökeni günümüzde kazanmış olduğu anlamla birlikte 
değerlendirildiğinde, kişili ğimizin yakın ve uzak ötekiler tarafından algılanma biçimi (dışsal 
benlik algımız), toplumsal gereklilikler nedeniyle sürdürdüğümüz farklı sosyal rolleri ilgili dış 
çevreye sahneleme şeklimiz tarafından belirlenmektedir. Bu roller, toplumun kültürel yapı 
aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktararak koruduğu ve üzerinde gerek içerik gerekse şekilsel 
anlamda fikir birliğine vardığı yarı esnek; bu anlamda değişmesi oldukça güç olan kalıplardır. 
Jung’un tanımıyla Persona, ‘bir insanın nasıl görünmesi gerektiğine göre oluşan bireyle 
toplum arasındaki uzlaşmadır.’ (Jacobi, 2002: 46). Bu durumda, kişili ğimizin sağlıklı ya da 
bozuk olarak tanımlanmasında başvurulan temel ölçüt, toplumsal anlakta kalıtılmış halde 
mevcut bulunan bu kalıplara uyum gösterebilme becerimiz olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer 
mantıkla hareket edildiğinde; narsistik kişilik bozukluğunun tanımlanmasında da; toplum 
tarafından idealize edilen kalıplarla, bireyin güncel benliği arasındaki açıklık oranında, 
bireyin kendisi olmaması; yani toplumun ideal olarak sunduğu ile kendisi arasındaki açıklığı 
kapatacak şekilde, bir rolü, tutarlı ve sistemli bir şekilde sürdürmesi gerekliliği duygusu 
yatmaktadır. Bireyin olduğu kişiyi olması, başta ailesi ve yakın çevresi, sonrasında toplum 
tarafından önüne serilen ideal imajlar ve sosyo-kültürel kalıplarla bir çelişki oluşturduğunda, 
kabul görmek ya da sevilmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere ideale yönelen 
birey, yapay bir kişilik örüntüsü oluşturma yoluna gitmektedir. Freud (2012: 13), kültür 
tarafından yerleştirilen bu ideallerin, narsistik doyum için bir gereç olduğunu ifade 
etmektedir. Hiç gerçekleşmeyecek olan bu narsistik doyum ereğinin bireyin öz yaşantısında 
varacağı nokta, özbenliğe yabancılaşma sorunsalıdır.  
 
Yabancılaşma, felsefe ve edebiyatta iki yüz yıldır önemini koruyan bir temadır (Marx, 2003: 
10). Pratik olarak yabancılaşma kavramı, ilk kez putlara tapmakla ilgili olarak ortaya 
çıkmıştır. Đnsan kendi eliyle meydana getirdiği putları kutsal sayarak, kendi gücüne ve 
potansiyeline yabancılaşmaktadır. Đnsanın kendi gücü, kendini baskı altına almakta ve insan, 
varlığının özelliklerine ancak putların yaşamına boyun eğerek dolaylı yoldan ulaşabilmektedir 
(Tolan, 1981: 143). Đnsanın putlaştırma süreci ile maskelediği, kendinden yüksek bir güce 
tapınma ihtiyacı, ölüm düşüncesine karşı ego tarafından geliştirilen savunma 
mekanizmalarından biridir.  
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Brown (1959: 159) insan egosunun tuhaf yapısının, gerçeği, özellikle de ölüm gerçeğini kabul 
edememesinden kaynaklandığını söylemektedir. Ölüm, insanlık tarafından aciziyet, kusur, 
eksiklik olarak algılanmakta ve bir Tanrı düşüncesiyle düalist mantığın eksik kalan diğer ucu 
tamamlanmış olmaktadır. Holbach’a göre, Tanrı düşüncesi, insanın ölüm de dahil olmak 
üzere doğa olayları karşısında duyduğu korku ve dehşetten (Gökberk, 1967: 441, Freud, 2012: 
17); doğa olayları karşısında kendini güçsüz duymasından (Hançerlioğlu; 1996: 63, Freud, 
2012: 19) ileri gelmektedir. Adler (1996: 131) insandaki Tanrı olma istencini, ‘özgün bir 
üstünlüğe ulaşma çabası’ olarak değerlendirmekte ve kaynağını insanın aşağılık 
kompleksinden aldığını belirtmektedir. Bu durumda, insanlık tarihinde, Neanderthallere 
varana dek bir Tanrı düşüncesinin var olmuş olması (Wilson, 1976: 176), tüm toplumlarda 
mutlak olarak idealize edilenin ölümsüz bir Tanrı fikri olduğu sonucunu doğurmaktadır. 
Đnsanın önce ruhsal araçlara, sonra putçuluğa, çok tanrıcılığa ve sonunda tek tanrıcılığa 
inanmasına yol açan (Darwin; 1809-1882; akt, Ay, 2005: 35) aciziyet duygusu, insan 
doğasının putlara tapınmakta sergilediği bu çelişik tutumu ancak bu şekilde mantıklı bir 
düzlemde açıklanabilir hale getirmektedir. Kendi yaratısı olduğu durumda dahi, dışsal bir 
gücü putlaştırarak yüceltme eyleminden çıkarılabilecek sonuç, bireyin benliğinde aşağıladığı 
asıl şeyin bütün acizlikleriyle insan olması, ölümlü olması; bir başka anlatımla tanrısal 
olmaması durumudur. Nietzsche bu putlaştırma sürecini ‘‘Đnsandaki güçlü ve ulu olan her şey 
insanüstü ve dışsal olarak düşünüldü. Đnsan kendini çok küçümsedi. Kendindeki iki yanı 
birbirinden ayrı iki alana böldü; Değersiz ve güçsüz yanı ile güçlü ve şaşırtıcı yanını... Đlkine 
insan dedi, ikincisine ise Tanrı’’ sözleriyle ifade etmektedir. Fromm (2012: 60) ‘ Gücümüzün 
nasıl sınırlı olduğunu gerçekçi ve ılımlı bir biçimde kavramak bilgeliğin ve olgunluğun temel 
bir ögesidir; tapmaksa mazoşist ve kendini yok edicidir. Bunlardan ilki alçakgönüllülüktür, 
öteki kendini aşağılamadır.’ demekle yetersiz addedilenin ötekileştirilmesine ve yüceltilenin 
tapınılmasına vurgu yapmaktadır. Freud, Fromm’un bu düşüncelerini şu sözlerle 
desteklemektedir (2012: 36):  
 

‘‘ Eleştirmenler, evren karşısında insanın duyduğu önemsizlik ve güçsüzlük 
duygusunu kabul eden herkesi ‘aşırı dindar’ olarak tanımlamakta ısrar ederler. Oysa 
dinsel tavrın özünü oluşturan şey bu önemsizlik ve güçsüzlük duygusu değil, bunu 
izleyen aşama, bunlara çare bulmaya çalışan tepki aşamasıdır. Koca dünyada 
insanların oynadığı küçük rolü alçakgönüllülükle kabul edip daha aşırıya kaçmayan bir 
kişi, umulanın aksine işte böyle bir kişi sözün gerçek anlamıyla dinsizdir.’’   

 
Narsizm olgusundaki yabancılaşma da, bireyin gerçek özünü ezerek onun ideal algısı 
tarafından yaratılmış bir özü putlaştırması ve putlaştırdığı bu ideal öze tapınırken kendi 
güncel özüne yabancılaşmasında yatmaktadır. Fromm, insanın gerçek düşüşünün tam olarak 
burada başladığını ‘Đnsanın kendine yabancılaşması, yetkeye boyun eğmesi, her ne kadar 
Tanrıya tapma maskesi altında bile olsa kendine düşman kesilmesi’ (2012: 59) imlemeleriyle 
ifade etmekte ve tüm yetkeci dinlerinin özünün insanın kendi içindeki her şeyi hor gören bu 
tutumda saklı (2012: 44) olduğunu söylemektedir.  Marcuse (1998: 125), narsistik dünyanın 
imgelerinin, olanaksız bir tutumu ve varoluşu belirttiklerini; çünkü tansıksal, inanılmaz ve 
insanüstü olduklarını söylemektedir. Đnsan olmak dünyada olmak demektir (Heidegger, akt; 
Frankl, 1994: 44) ve insan dünyada olmak yerine göksel olarak imlenen Tanrı olmak/tanrısal 
olmak istemektedir.  
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Bu durumda narsistik kişili ği tanımlayan anahtar kavram, toplumsal anlağa eksik, yetersiz, 
muhtaç olarak konumlandırılmış insan durumundan; mutlak, sonsuz, muktedir, kusursuz 
olarak konumlandırılmış bir Tanrı yaratma çabası şeklinde karşımıza çıkmakta ve içinde 
dinsel tapınım durumunun yoğunlaştırılmış biçimini barındırmaktadır. Fromm (2012: 57), ‘en 
değerli yetilerini Tanrıya yansıtan insanın, kendi yetileriyle bağlantısının kesileceğini; insanın 
olan her şeyin artık Tanrı’nın olacağını ve insanın kendine yalnızca Tanrı yoluyla 
ulaşabileceğini’ söyleyerek, bu durumda insan öznesinin, Tanrılaşma ereğinin kümülatif bir 
nesnesine dönüştüğünü işaret etmektedir.  Aynı zamanda bu durum, narsistik tapınımın 
temellerini de açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Kierkegaard (1959: 203), ‘Bu tanrı 
dünyaya karışmak istiyor ama insanın yardımı olmadan bunu nasıl yapsın ki?’ diyerek Tanrı 
düşüncesinin insan istencinin nesnesi olduğunu söylemekte ve Fromm’un sözleriyle birlikte 
değerlendirildiğinde, insan ve Tanrı arasındaki özne ve nesne geçişkenliğine dikkat 
çekmektedir. 
 
2- Narsizmin Yunan Mitolojisi Temelinde Eleştirel Yorumu 
 
Yunan Mitolojisinde’ ki efsanede suda yansıyan görüntüsüne aşık olarak nitelenen ve bu 
nedenle psikolojideki narsizm olgusunda kendine aşık olma, özsevgi, kibir, büyüklenmecilik 
gibi özelliklerle tanılanan Narkissos karakteri, suda yansıyan görüntünün kendi yansıması 
olduğunu fark edememekle, mitin günümüze varana dek geçen süreçte daha çok görünürdeki 
yorumuyla ele alındığını veya yanlış yorumlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Alper 
(2008: 211), kendi yansımasını tanıyamayan sağlıklı bir insanın olamayacağını söylemektedir. 
Suda yansıyan görüntü Narkissos için ayna görevini görmektedir ancak aynadaki yansımanın 
Narkissos’un tanıyamayacağı kadar yabancılaşmış olması eski geleneklerdeki ayna ve su 
imgelerinin Tanrı’yla eşleşmesini akıllara getirmektedir (Marcuse, 1998: 126). Narsizm 
mitinin Eleusis gizemlerine göndermede bulunduğu görüşünü öne süren pek çok farklı 
kaynağa rastlamak mümkündür. Eleusis gizemlerine ilişkin yapılan ritüellerin ikinci gününde, 
yönetici tanrı(ça)nın bir tasvirinin sudan çıkarılıyor olması (Hall: 2012: 70) savı Tanrı ve su 
eşleştirmesinin doğru olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. Jung (2012: 48), bu 
ritüellere katılım sonucunda ortaya çıkan etkinin ‘Eleusis gizemlerine özgü bir ölümsüzlük 
umudu’ olduğunu söylemekte ve bunu yeniden doğuş psikolojisi ile ilişkilendirmektedir. 
‘Eleusis Sır Derneği’ (Freyer, 2013: 77)’ni dinden doğan zümreler şeklinde kategorileştiren 
Freyer, derneğin faaliyetlerini ‘varlık-yokluk, daha doğrusu, yaşam-ölüm-yeniden doğuş 
öğretisi haline sokmuş olduğunu söylemektedir. Narsizm mitinin sonunda, Narkissos 
karakteri ölmekte ve öldüğü yerde bir nergis çiçeği belirerek onun yeniden doğuşuna 
göndermede bulunmaktadır. Jung’a göre dönüşüm genellikle, yaşam süresinin uzaması ya da 
ölümsüzlüğe adaylık olarak yorumlanmaktadır (Jung, 2012: 67). Buna göre, yeryüzündeki 
tüm yansımalar Tanrı’nın yansımalarıdır ve Narkissos aynada Tanrı’yı, Tanrı kendini 
aynadaki Narkissos’ta bulmaktadır. Yukarıda sözü edilen insan ve tanrı arasındaki geçişkenlik 
durumu da tam olarak buna göndermede bulunmaktadır. Bu durumda, bu geçişkenliği 
sağlayan araç mitolojik aktarımda su; psikolojik aktarımda ise ayna olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Ayna imgesinin narsizm olgusunun açıklanmasında kullanılmasına Lacan (1977)’ın Ayna 
Evresi teorisinde rastlanılmaktadır. Kendi ifadeleri ile aktaracak olursak, ‘Yansıtıcı imgeye en 
fazla başvurulduğu yerde, özne kendi kendisinin yansımasından başka bir şey değildir’ 
(Lacan,2012: 48). Bu anlamda gerçek bir öznenin varlığından ya da daha doğru bir ifadeyle 
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öznenin varlığının mutlak gerçekliğinden söz etmek olanaksız hale gelmektedir ve Lacan 
(2012)’a göre öznenin, ‘aşkın olan bir şey kuran bir nokta oluşturma ihtiyacı’ tam olarak bu 
noktadan kaynaklanmaktadır. Lacan’ın işaret ettiği bu nokta, Işıklar (2013: 86)’ın ifadesiyle 
insanların kendi değerleri çevresinde değil kendi üzerlerindeki bir değer-kutsal- altında 
birleştirilmi ş’ oldukları gerçeği, sayısı ‘bir düzineye yaklaşan büyük dünya dinlerinin’ 
(Dennett, akt. Peterson vd., 2013: 27) kurumsal varlıklarını günümüzde sürdürebilmelerinin 
sebebi olarak düşünülebilir. Soygelişimsel temelde insana ilişkin en ayırt edici nitelik 
soyutlama yeteneğidir ve evriminin ilk basamaklarından itibaren geliştirdiği sembolik evren 
ile oluşturduğu metafizik dünya, bunun en gelişmiş örneklerini sunar. Buna göre birey, 
kültürel anlamda yerleşik bulunan metaforik dünyanın bir nesnesi, animal symbolicum’ dur; 
tıpkı Narkissos gibi, kendi gerçekliğini ancak aynalardan yansıyan öznelik imgelerinden 
dolaylı olarak çıkarsayabilmekte ve kültürün simgesel düzeninin bir aracı olan dilin de 
edinilmesiyle birey hiçbir koşulda kendiliğinden bir özne olma durumuna erişememektedir; 
bu yüzden özne bir bakıma Zizek (2011)’in deyişiyle ‘Đdeolojinin Yüce Nesnesi’ durumuna 
gelmektedir. Tüm kültürlerin yarattıkları sembolik evren olan kozmogonilerinde, ‘Tanrı 
suretinde yaratılmış günahkar insan’ teması paylaşılan en temel noktalardandır ve bu nokta 
dikkatimizi öznenin hiç bitmeyecek olan özsel çatışmasına yöneltmemizi gerekli kılar. Reich 
(2006: 23), ‘uygarlık insanın tanrısal yüklemlerini bastırmaya başlayalı beri, her çocuğun 
evrimi için –ontojenezi- çatışma oradadır’ demekle kusurlu bir dünyada yaratılan kusurlu bir 
uygarlığın parçası olan bireyin kusursuzluk-tanrısallık- özlemine vurgu yapmaktadır. Tanrısal 
ve fakat günahkar olan insan, kovulduğu cenneti ‘aşkın olan bir şey kuran bir nokta’da, 
dünyada, filojenezisin sosyal uzuvda istiflediği tanrı imgesinde aramaktadır. Zizek’in imlediği 
ideolojinin mekanizması da tam bu noktada işlerlik kazanmaktadır; bu yolla, kitleleri 
sürüleştirme ve böylelikle üzerlerinde tahakküm kurma yetisinin güçlendirilmesi mümkün 
hale gelmektedir. Maistre, ‘hiçbir hükümranlık milyonlarca insanı yönetecek kadar güçlü 
değildir; tabii eğer dinden ya da kölelikten –veya her ikisinden birden- destek almıyorsa…’ 
(Vaneigem, 2009: 33) demekle, söz konusu ideolojinin gücünü aldığı kaynakları işaret 
etmektedir. 
 
 Fromm (2012: 64), ‘‘Đnsan doğuştan bir sürü hayvanıdır. Hareketleri önderi izlemek ve 
etrafındaki diğer hayvanlarla yakın ilişki kurmak için doğuştan getirdiği bir güdüce belirlenir. 
Madem bizler koyunuz, varoluşumuz için sürüyle ilişkiyi yitirmekten ve soyutlanmaktan daha 
büyük bir tehdit yoktur…’’ sözleriyle, insana karşıt geliştirilen bu ideolojinin sürdürülebilirlik 
temelinin çoğul kalabalıkların –ya da ideal olarak yerleştirilen cennetin- dışında kalma 
korkusu olduğuna dikkat çekerken, insanlığı, sürüden farklı kılan akıl noktasına davet 
etmektedir. Dinin temelindeki en önemli özelliklerden biri olarak ‘cemaat oluşturma etkisi’ni 
öne süren Freyer (2013: 60), farkında olmaksızın bu sürüleşme güdüsüne göndermede 
bulunmaktadır. Freud, içgüdülerin doğasının tarihsel olarak kazanıldığını ileri sürmektedir. 
Eğer içgüdülerin bu doğayı kazanmasına neden olan temel koşullar değişmişse, bu doğa 
eskime ve yapay olma eğilimindedir (Marcuse, 1998: 109). Đnsanın başlangıçtaki koşullarına 
geri döndüğümüzde, doğanın karşısında duyulan dehşete karşılık insanların biraradalık 
güdüsü tarihsel olarak edinilmiş olsa da insanın doğa üzerinde egemenlik kurma çabaları 
sonucu kendini sürüden farklılaştırma güdüsü evrimin şimdi bulunduğu noktayı; tek ve biricik 
Tanrı olma güdüsünü işaret etmektedir. Sartori (2006: 34), içinde yaşadığımız politik, 
toplumsal ve ekonomik gerçekliği yönlendirebilme ve doğayı denetim altına alma 
yeteneğimizin, gözle görülebilir bir gerçekliği olmayan soyut kavramlarla düşünebilme 
becerimize bağlı olduğunu söylemektedir. Doğa, insanın yaşamı süresince sayısız gelgitlerle 
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insan üzerindeki mastürbasyonuna devam etmiştir ve denetim altına alınmadığı takdirde 
insanlığa tecavüzüne devam edecektir!  Jung, Freud’un bu düşüncesini destekleyecek 
biçimde, insanın bilgisinin bize önsel olarak verilen ezeli düşünce modellerine sürekli uyum 
sağlama çabasından oluştuğunu ancak bu düşüncelerin değişmemesi halinde, arkaik bir yaşam 
tarzına uygun olmaları nedeniyle, artık çok değişmiş bir çevrenin gereklerine uyum 
sağlayamayacaklarını söylemektedir (Jung, 2013;83). Marcuse’a göre (2013: 26) meta 
biçiminin kalıcı hale gelmesini ve yayılmasını ve buna paralel olarak davranış ve doyum 
üzerindeki toplumsal denetimlerin yayılmasını sürdüren şey, ‘tam olarak insan 
organizmasının bu aşırı uyum yeteneğidir’. Burada ideoloji, görüngüsünü metalar üzerinden 
yeniden evriltmiştir. Ekonominin hakimlerinin üstlendikleri göksel vekaletin sahibi olan 
Tanrılar, metayı sonsuza dek üretmeye mahkum olan bireyin ve toplumun bağrında açılan 
uçurumdan doğarlar (Vaneigem,2009: 37). Szasz Deliliğin Đmalatı’nda (2007: 348) ‘bir dinin 
mutlaka bir Tanrıya ihtiyacı yoktur’ demekle göksel Tanrıları kastetmektedir; oysa ki göksel 
dinden evrilen yeni dinin Tanrıları karşımıza metalar ve metalar sistemini yöneten güçler 
olarak çıkmaktadır. Toplumsal yaşayışta rol oynayan çeşitli güçler arasındaki ilişkiler, zümre 
ayrıcalıkları, egemenlik durumları, tıpkı toplumsal gerçeklikte var oldukları biçimde tanrılar 
evrenine aktarılmıştır; bir dinin getirdiği ahlak da düpedüz toplumsal güç ilişkilerinin bir 
yankısıdır (Freyer, 2013: 99). Evrenin yüce varlıklar, akıllar veya tanrılarca harekete 
geçirildiği eski Sümer düşüncesinin yerini, makinanın ustası Tanrı tarafından yapılan ve 
harekete geçirilen muhteşem makinalar almıştır (Campbell, 1994: 599). Vaneigem’in tüm 
bunlara ilişkin yaptığı yorum dikkate değerdir (2009: 66): 
 

‘ ‘ Tanrılar çalışma lanetine manevi güvence sağlar. Kar elde etme çılgınlığının hayatta 
kalma zorunluluğuyla özdeşleştiği zahmetli çalışma faaliyetinin neden olduğu 
kendinden sürgün durumunu din, kurucu bir fedakarlık olarak kutsar. 
Paradoks şudur: Bedeni uzuvlarına ayıran ve mekanikleştiren çalışma, sonunda 
varoluşa evrensel bir anlam ve kozmik bir birlik veren dini yiyip yutar; ve tanrısal 
yanılsamadan yoksun kalmanın şaşkınlığı, ‘çarmıha gerilmiş’ bu beden için kendisini 
çarmıha geren kadere anlamsız, saçma, duygusuz bir iman halini alır. 
Dinsel yabancılaşmayı teşhir eden inkarcı ruh, Tanrı’sız bir yabancılaşmayı kutsar: 
Ekonomi’’ 
 

Vaneigem’in burada tanrının sembolik nesne geçişkenliğine çalışma üzerinden yaptığı vurgu, 
bütün ‘kutsal’ kitapların çalışmaya yönelik takındığı yüceltici tutumla örtüşmektedir. Oysa 
çalışma-iş kelimesinin kökeninde bulunan ceza, yaptırım, işkence, falaka gibi olumsuz 
anlamlar, Freud’un ‘zihnimizde haz ilkesine doğru güçlü bir eğilim vardır’ (2014: 11) 
önermesindeki haz ilkesiyle çelişik bir tutum sergilemektedir.  Ancak Freud, Haz Đlkesi 
önermesini yaptığı çalışmasının devamında, yaşamın içindeki durumların hazza eğilimle 
uyumlu bir şekilde ortaya çıkmayabileceğini belirtir (Kocakula, 2015: 180). Freud tarafından 
haz ilkesinin konumlandırıldığı yer, tıpkı uygarlığın tanrıyı konumlandırış biçimi gibi hiçbir 
zaman ulaşılamayacak bir yerdir; yaklaşmak tek başına yeterlidir: ‘Amaca olan eğilim, o 
amaca ulaşıldığını belirtmez ve amaca ulaşmanın tek yolu yaklaşmaktan geçer’ (Freud, 2014: 
11). Bu şekilde, - varoluşum için savaşım: yaşamak için çile çekmek, daha büyüğe ulaşmak 
için çile çekmek, ölmemek için çile çekmek, hastalanmamak için çile çekmek, konforlu bir 
yaşama ulaşmak için çile çekmek-  Haz ilkesi kendi diyalektiğini ortaya serer (Kocakula, 
2015; 180). Marcuse’a göre (1998: 154), tüm bu etkinlikler doğrudan doğruya haz ilkesinden 
kaynaklanır ve aynı zamanda bireyleri daha büyük birliklere birleştiren ‘çalışmayı’ 
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oluştururlar; böylelikle bütün bedenler hazzın özne-nesnesi halini alır. Emeğin nesneleşmesi, 
Marx’ta ‘meta-fetişizm’, Freud’da ‘meta-narsizm’ kavramlarıyla karşılık bulur. Biri, 
işgücünün emeğine yabancılaşmasını; diğeri öz-ben’in ben’e yabancılaşmasını anlatır ki her 
iki kavram da karşılıklı etkileşim içerisindedir. Acı yoluyla hazza ulaşmadaki çatışma, 
‘yüceltim’ ya da ‘idealize etme’ savunma mekanizması yoluyla giderilmeye çalışılır. Sosyal 
uzam, bu mekanizmanın toplumsal düzlemdeki kullanım örnekleriyle doludur (Kocakula, 
2015: 180) 

 
3- Narsistik Figürlere Türk Mitolojisinden Bakı ş 
 
Temelini Batıdan alan diğer mitolojilerin tersine, Türk mitolojisinin, çeşitli yazarlarca 
sıralanan pek çok farklı sebepten sistematik bir bütünlük içerisinde ele alınmamış oluşu, 
bugüne dek Türk mitoloji figürlerinin derinlemesine analizini geciktirmiş bulunmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, yine de kozmogoniyle ilişkili temel figürler 
esas alınarak bazı yorumlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Narsizm miti her ne kadar 
Yunana özgü insani çoktanrıcılık temelinde şekillenmiş olsa da, söz konusu kozmogoni 
olduğunda, mitolojilerin alt metinlerini oluşturan ve görünen anlamın ötesinde olan ortak 
unsurlar arasındaki ilişki belirgin hale gelmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada üzerinde 
durulacak olan temel motifler, hemen her mitolojide konu edilen, dünyanın ve insanın 
yaradılışına ilişkin Türk destanlarından bazı örneklerle sınırlandırılmıştır. 
 
Evrenin nasıl yaratıldığını anlatan ve içinde büyük ölçüde Şamanik özellikleri de barındıran 
Altay Yaratılış Destanı, incelenecek motiflerden ilkidir. Derleyenler bazında hikaye, daha çok 
isimlendirmeler temelinde, küçük farklılıklar gösterse de, değişmez olarak evrenin yaratımına 
ilişkin karşılaştığımız ilk unsur ‘su’dur.  
 

‘ ‘Dünya deniz idi, ne gök vardı ne de yer, 
  Uçsuz bucaksız sonsuz sular her yer 
  ……………………………………….’’ (Verbitskiy, akt; Gültepe, 2013: 70) 
 

Buna göre, dünya üzerinde hiçbir yaratımın olmadığı ilksel durumda yalnızca su vardır ve 
sonrasında yaratıma konu olacak her şey bu sudan türeyecektir. Đnanç sistematiklerinin 
genelinde yaratım yetisinin Tanrıya atfedildiği düşünüldüğünde, her şeyin başlangıçtaki ilk 
nedeni olan ve her şeyin kendinden türediği suya, ilk bakışta, Tanrı olma durumunun 
atfedildiği düşünülebilir. Oysa destanın devamında, Tanrı Ülgen suların üzerinde uçarken ve 
herhangi bir kara parçasının bulunmayışı nedeniyle kendisine konabilecek bir yer bulamazken 
tarif edilmektedir. Bayat (2011: 85), destanın anlatısında her şeyden önce var olmuş olan 
suyun bugünkü tanrı anlayışımıza uygun düşmesi nedeniyle suya tanrısallık atfeder ve bu 
nedenle Ülgen’in özünde tanrı olamayacağını ifade eder. Ancak böyle bir görüşü 
benimsemek, destanın anlatısal özüne sadık kalmamızı zorlaştırmaktadır. Bu durumda su, 
Tanrı olmayan; ama her şeyden önce mevcut bulunuşuyla, Tanrının yaratmadığı ve O’nun 
dışında –hatta üstünde- kalan tek unsur olarak karşımıza çıkar. Sonrasında, Ülgen göklerden 
buyurgan bir ses duyar; ses ona denizden çıkacak olan bir taşı işaret etmekte ve konacak yer 
göstermektedir. Abıhayatın simyadaki karşılığı aqua permanens -hiç bitmeyen, ‘can veren’ 
su; karanlığın simyadaki karşılığı ise dişinin erili içine almasıyla gerçekleşen karşıtlıkların 
birlikteli ği sonucu oluşan melankoli- nigredo’dur; taş ise ölümsüz Kendilik’in simgesidir ve 
yaratımı nigredodan çıkmaktadır. (Jung, 2012: 71-72). Karşıtlıkların düzenleyici fonksiyonu 
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ilk defa Heraklitos tarafından keşfedilmiştir. Kuralın adına ‘ enantiodromia’ demiştir ve 
bununla kastettiği herşeyin karşıtına doğru akması gerektiğidir (Jacobi, 2002: 79). Levinas 
(2011)’a göre, karşıtların birlikteliği, öznenin tamamlanmamış tamlığı için gerekli unsurdur. 
Buna göre özne, gelecek bir dünya için ve daha iyi bir dünya için çalışır. Dolaysız gelecek 
içinde ütopya ancak kısmi olarak başarılı olur; dolayısıyla daima bir yenilgidir ve bu 
yenilginin melankolisi, insanın kendi tarihsel varoluşuyla uyum sağlama tarzıdır. Bu 
melankolinin kaynağı ise ölüm, eserini yarım bırakma kaygısıdır. Ne var ki ölümün zıddı 
olarak ortaya çıkan Erosu hazırlayan da tam olarak bu melankolinin kendisidir; ‘çünkü aşk 
özünde ‘athanasias eros’ yani ölümsüzlük arzusudur (Levinas,2011: 98). Freud’un 1917 
tarihli ‘Yas ve Melankoli’ isimli makalesinde, melankolinin içerisinde insana özgü yaratımsal 
malzemeyi barındırdığına özellikle vurgu yapılmaktadır. Bireyin içerisinde yarattığı ideal bir 
dünya düşüncesinin fantastik imgeleriyle –ölümsüzlük- gerçeklik ilkesinin karşılaşmasından 
doğan bilişsel yaralanmalara karşı melankoli, kanamayı durdurmak için gerekli olan 
malzemeyi öznesine teslim eder. Burada kanamanın durdurulması –ölümü ortadan kaldırmak- 
mümkün görünmese de yaşamın sürekliliğini sağlamak –eril ve dişinin birleşmesi- 
melankolinin sunabileceği en olağan çözümdür ve Levinas’ın da ifade ettiği üzere, kısmi 
olarak başarılı olur. Zira, Jung’un psikolojisinde insan bilincinin yapısı konumlandırılırken, 
tek bir öznenin bilincinde aynı anda mevcut bulunan ve birbirine zıt çalışma prensipleri olan 
eril ve dişil unsurlara dikkat çekilir. Aynı şekilde Lacan (2013) da pratik anlamda bu 
birleşmenin –tam olmanın- hiçbir zaman gerçekleşmeyecek döngüsel bir süreç olduğunu ifade 
etmektedir. Dişil ve erilin birleşmesiyle ortaya çıkan melankoliye karanlık atfedilmektedir. 
Buna göre karanlık, tıpkı melankolide olduğu gibi içinde her zaman yaratıcılığın unsurlarını 
taşır. Gece, gündüzü doğurmaktadır; rahim tıpkı bütün Yonik imgeler gibi karanlıktır. Jung 
(1994: 103), bunun nedenini ilkel insanlarda iç dünyanın dışa aktarılmasının yalnızca geceleri 
gerçekleşmesi olarak gösterir. Gündüz boyunca dikkatimizi cezbeden hareketli bir dış dünya 
vardır ve bu dünyaya gözlemlemek yoluyla katılırız; oysa geceleri karanlıkta izlenecek bir şey 
kalmamıştır ve bu nedenle geceler, yaşamı sorgulama zamanlarıdır (Vassaf, 2009: 21). 
 
 Destanda, konacak bir yer –taş- bulmasıyla birlikte Ülgen artık gökleri yaratma vaktinin 
geldiğini düşünür. Taş, Türkler’de ‘‘ ebedi bir hayatın, ebedi bir kudret ve kuvvetin’’ (Tanyu, 
Akt; Kaya, 2011: 53) temsilcisi olarak görülmektedir. Bu durumda, üzerinde yaratımın 
gerçekleştirildi ği temele, sonsuzluğun atfedildiği anlaşılmaktadır. Gücünü sonsuzluktan 
alarak yaratımı gerçekleştirmiş olan Ülgen’e taşı verenin Ak-ana olması, ölümsüzlük gücünün 
de ona atfedilmiş olduğu sonucunu doğurmaktadır. Ak-ana’nın çıktığı sular için uçsuz 
bucaksız imlemesi de bu yorumu güçlendirmektedir. Bu durumda Türk mitolojisindeki arzu 
nesnesinin Ak-ana’nın niteliklerinde cisimleştiği sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır. 
Jung (2012: 14), çocuk psikesi üzerindeki bütün etkilerin kaynağı olarak anneye yansıtılan 
arketipi gösterir. Anne arketipinin anneye mitolojik bir arka plan vererek ona otorite, hatta 
tanrısallık kattığını söyler. Ülgen yaratım işine başlamadan önce Ak-ana ile girilen diyalogda:  
 

‘Yaratmak istiyorsan sen de bir şeyler Ülgen 
  ………………………………………….’(Verbitskiy, akt; Gültepe, 2013:70)  
 

söyleminden Ak-ana’nın hali hazırda mevcut bulunan yaratımlarının olduğu sonucu çıksa da 
bunların ne olduğu kesin olarak söylenmemektedir. Sesin gökten gelmesi ve hatta Ülgen’in 
göklere bakarak düşünceler geliştirmesi ancak göklerin bu esnada henüz yaratılmamış olması, 
destandaki düşündürücü unsurlardan biridir. Ülgen göklere bakarak bir dünya yaratmayı 
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düşünmekte iken suların içinde yaşayan ve birden suyun yüzüne yükselen Ak-Ana (Ak-ene) 
Ülgen’e bu konuda nasihatler verir ve sonrasında tekrar suya dalıp bilinmezliğe doğru gözden 
kaybolur. Suların dibinde yaşayan bir tanrıçanın varlığı, suya ikinci defa yaratıcı vasfının 
yüklendiğini göstermektedir. Bayat (2011: 89), her şeyden önce var olan suyun, kaotik, 
düzensiz, kısımlara ayrılmamış bir yapıya sahip olduğunu söylemektedir. Ülgen’in buradaki 
görevi, kaostan düzenli bir evren telakkisi oluşturmak ve yapmak yani kozmosu 
oluşturmaktır. Bu nedenle Bayat, Türk kozmogonisinin var olandan var etme veya var olanı 
düzene sokma, biçimlendirme, şekil verme olarak değerlendirilebileceğini söylemektedir. Bu 
düşünceyi destekleyecek biçimde, destanın devamında Ak-ana’nın verdiği nasihatler Ülgen’in 
belleğinde kalıcı izler bırakır ve Ülgen onun sözlerini insanlığa aktarır. Söz, insanlık için 
biçimlendirici unsurdur. Vassaf (2009: 34), sözcüklerin kavramları ve duyguları egemenlik 
altına alma, deneyimlere sahip olma yolu olduğunu söylemektedir. Lacan’ın, ‘başlangıçtan 
beri var olan’ ve bu nedenle ‘kollektif bilinçdışının ayrılmaz birer parçası olan’ (Jacobi, 2002: 
70) arketipsel içeriklerini dilde; aynı şekilde Freud’un bilinçaltı içeriklerini kendi içinde 
arkaik bir dil olan rüyalarda ya da dil sürçmelerinde aramasının da bu yüzdendir. Dil, 
toplumun en derin katmanlarından en uçlarına doğru itilen, sürekli dinamik bir akış halinde 
olan insansal deneyimlerin cisimleştirilmi ş halidir. Nietzsche (2012)’nin uyurken ve rüya 
görürken, bizden önceki tüm insanlığın düşüncelerinin içinden geçtiğimiz önermesi de tam 
olarak bu düşünceyi karşılamaktadır. Bu nedenle dili edinen her birey, o topluma ait olan 
ilksel imgeleri de edinmektedir. Anne arketipinin bütün toplumların ortak merkezindeki en 
eski ve köklü imgelerden biri olmasının nedeni de bundan dolayıdır diye düşünülmektedir. 
Türk kozmogonisindeki söz ile Jung’un psikolojisindeki tin anlayışı arasında ortaya çıkan 
benzerlik oldukça dikkat çekicidir. Jung’un tin anlayışı, hem entelekti –bilinçli düşünce, 
bireyin rasyonel yönü- hem de ruhu içeren; ikisi arasında bağ kuran ve her ikisinin de anlamlı 
biçimde yüceltilmiş hali olarak ortaya çıkar. Tini, insanoğlunun biçimlendirilmemiş, biyolojik 
ve içgüdüsel karşıt kutbuna konumlandırır ve bu nedenle hayatın temelini oluşturan 
karşıtlıkların ortaya çıkardığı daimi gerginliği üzerinde taşıdığını söyler ve tini ‘biçim veren 
prensip’ olarak tanımlar (Jacobi, 2002: 20). Böylelikle Ülgen’in insanlığa aktardığı söz, 
kozmos, tin olarak karşımıza çıkar. 
 
Ülgen, öznesinde hiç kimseyi ya da hiçbir şeyi hedef almayan monologlar halinde buyruklar 
vererek yeri, göğü ve dünyanın üzerine kondurulacağı üç adet balığı yaratır. Jung’un Dört 
Arketipi’nde (2012: 72) balığın gözleri yukarıda bahsedilen Kendilik’i temsil eden taş ile –
simyada Felsefe Taşı-; balığın kendisi Yaratan’ın karanlık dünyasından gelen gölgenin, 
bedensel insanın babası Nun ile ilişkilendirilmektedir ve Nun, hem bir balık adıdır 
(Jung,2012: 70) hem de büyüme anlamına gelmektedir (Hall, 2008: 252). Đlk filozoflar ve 
bilim adamları hayatın kökeninin suda olduğunu fark ettikleri için balığı hayat tohumunun 
simgesi olarak görmüşlerdir (Hall, 2008: 251). Dikkat edileceği üzere, bedensel insanın –
balık- tanrısal olan suyla ilişkisi, insanın büyüme –Nun- süreci boyunca hala kesintiye 
uğramamaktadır. Bu durumda, destandaki bütünlüğün koşulu, tanrısal olanla ölümlü olanın iç 
içe geçmişliğidir.  Jung, balık gözleri ile temsil edilen Kendilik’i ‘Ben’le örtüşmeyen ama 
Ben’i, büyük bir dairenin küçük daireyi kapsadığı gibi kapsayan ruhsal bir bütünlük’ (2012: 
73);  ruhu ise ‘içsel kişilik; ki şinin bilinçdışına karşı sergilediği içsel tavır ve karakter’ (akt., 
Jacobi, 2002: 19) olarak tanımlamaktadır. Destan’da üç balığa yüklenen görev dünyayı 
dengede tutmak ve yön göstermektir. Jung (1994)’a göre, insan bilinci, dış dünyanın 
ihtiyaçlarına cevap vererek uyum sağlar; bilinçdışı ise içsel dünyanın –psişenin- ihtiyaçlarına 
cevap vererek denge sağlar. Psişik yaşam zorunlu bir karşıtlıkla yönetilmektedir çünkü psişe, 
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kendi kendini düzenleyen, ayarlayan bir sistemdir ve –eril ve dişi, gece ve gündüz gibi- 
karşıtlıklar olmadan ne kendini ayarlama sistemi ne de denge söz konusu olamaz. Đçeriğinde 
psişenin ihtiyaçlarını barındıran kollektif bilinçdışı, hiçbir etkiye maruz kalmamış ilkel 
doğanın sesini temsil etmektedir. Yegâne niyeti, psişik sürecin rahatsız edilmeden 
devamlılığını sağlamaktır ve çoğunlukla bizim anlama kapasitemizi aşan bir niyetle, psişenin 
tamlığı ve bütünlüğü adına iş görmektedir (Jacobi, 2002: 56). Bilinçdışının merkezi ve güç 
alanı olarak Jung, arketiplere işaret etmektedir. Arketiplerin Jung tarafından tanımlanış biçimi 
ise, Türk kozmogonisinde suyla ve suyun temsil ettiği tanrısallıkla şaşırtıcı derecede benzerlik 
göstermektedir. Buna göre arketipler, kendi başına, kendisi için var olan potansiyel bir eksen 
sistemidir. Kendi başına var olduğu haliyle sanki bir sıvının içindeymiş gibi –şekilsiz- 
davranır ve deneyimleme yoluyla giderek kristalize olarak bilinçdışının rahminde 
belirginleşir. Başlangıçtan beri var olan, kollektif bilinçdışının ayrılmaz birer parçasıdırlar; 
kişisel büyüme ve çürümeden etkilenmezler; ezeli ve ebedi bir varoluşturlar (Jacobi, 2002: 
67). Bugünkü psikanalizin ortaya çıkmasını hazırlayan isimlerden biri olarak kabul edilen 
Mesmer (1779)’in geliştirdiği tedavi yöntemi olan ‘animal magnetism’ in temel ilkeleri 
incelendiğinde, ‘gravitio universalis’ adını verdiği narin, fiziksel, negatif ve pozitif kutupları 
olan, belirli bir akımı ve daşarjı mümkün olan bir sıvının tüm evreni doldurduğu ve insanoğlu 
ile dünya ve insan ile insan arasında iletişimci bir rol oynadığı; hastalığın bu sıvının insan 
vücudunda eşitsiz dağılımından oluştuğu ve şifanın bu dengenin yeniden düzenlenmesi ile 
elde edildiği kabulleri görülmektedir (Ersevim, 2013: 81). Benzer şekilde Jung’un Libido 
olarak adlandırdığı yaşam enerjisini konumlandırırken enerji kavramını metafiziksel 
anlamdan uzaklaştır ve ampirik bir temele oturtur. Buradaki enerji bir dengeleyici süreçtir ve 
dengeleyici sürecin var olması için zıtlıkların var olması gerekir. Bu durumda yaşama yön 
veren enerji (psişik enerji)–Libido-, zorunlu olarak önceden var olan ölüm ve ölümsüzlük gibi 
zıtlıklara dayanmaktadır (Jacobi, 2002: 78). Görüldüğü gibi ruhsal anlamdaki denge için su, 
tarihsel bir öneme sahip görünmektedir ve kozmogonik anlamıyla ele alındığında; tanrısal 
olanla dünyasal olanın iletişimsel sürekliliğine vurgu yapılmaktadır. Arketiplerin değişmez ve 
ulaşılması çok güç –yalnızca dolaylı olarak deneyim yoluyla- olarak konumlandırılması da bu 
görüşü desteklemektedir. Bunun ötesinde Jung, arketiplerin dogmalarla örtülüp orijinal 
biçimlerinden sıyrılmalarına rağmen hala psişede aktif olduklarını ve dini inancın yaşamsal 
güç olarak bulunduğu her yerde, zengin anlamlarıyla hala güçlü bir şekilde iş görmekte 
olduğunu söyleyerek arketipsel imge ve deneyimlerin her zaman dünyadaki tüm dinlerin 
merkezini oluşturduğunu belirtmektedir (Jacobi, 2002: 75). 
 
Destanda, balıkların sayısının bilgelik ve kavrayışla ilişkilendirilen sayıyı -3 (triad)- işaret 
etmesi ve birçok inanç sistematiğinde bu sayıya, sembolü olan üçgen ile birlikte kutsallık 
atfedilmesi sayının, bir (monad) ve ikinin (düad) toplamından oluşması ile açıklanmaktadır. 
Buna göre Monad Đlahi Baba’nın, Düad Yüce Ana’nın sembolüdür ve bu ikisinden türeyen 
androjen Triad, yaratıcı yönü her zaman üçgenle gösterilen Tanrı’nın, alemleri kendinden 
yaratmış olduğu gerçeğinin sembolüdür (Hall, 2008: 207). Altay Yaratılış Destanı’nda ise Ak-
ana Monad’ı, Tanrı Ülgen ise Düad’ı temsil ediyor gibi gözükmektedir. Geç döneme ilişkin 
Batılı inanç sistematiğini karakterize eden eril Tanrısal güç, Türk mitolojisinde dişil olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Fromm, Tanrı’nın evrimleşme sürecini anlatırken, anne merkezli 
dinlerden baba merkezli dinlere doğru olan kaymaya dikkat çekmekte ve bunun özel 
mülkiyetin ortaya çıkmasıyla eşzamanlı olduğunu söylemektedir. Buna göre, babaerkil 
toplum hiyerarşiktir; kardeşler arasındaki eşitlik, rekabete ve karşılıklı çatışmalara yol açar -ki 
destanın devamında Erlik, Tanrı Ülgen’in kendisine kardeş olarak yarattığı Ülgen’le rekabete 
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girmektedir-; oysa anaerkil dinlerde anne sevgisi koşulsuzdur; koşulsuz olduğu için 
denetlenemez ya da erişilemez (Fromm, 1982: 67-68).  
 
Destanın devamında Ülgen yaratım işine devam eder ve bu yaratım altı gün boyunca sürer, 
yedinci günde ise dinlenmek üzere kendi göğüne çekilir. Altı sayısı –Heksad- , biri eril biri 
dişil iki üçgenin evliliğinden oluşmakta ve sayıyı oluşturan parçaların (3+2+1) bütünlük için 
yeterli olması dolayısıyla kendi kendine yeten, içinde ölümsüzlük unsurları taşıdığı için 
yorulmaz ve harmonik zıtlıkların oluşturduğu bir dünyayı işaret etmektedir. Zıtlıkların, 
dünyanın dengede tutulması için zorunlu bir birliktelik taşıdığı düşüncesine yukarıda ayrıntılı 
bir biçimde yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, yedi sayısı ise –Heptad-  gözetim ve kontrol ile 
ili şkilendirilmekte ve dinin sayısını temsil ettiği düşünülmektedir. (Hall, 2008: 209). Sartori 
(2006), giderek artan bir önemde odağına görme edimini alan insanı anlatmak için kullandığı 
homo videns imlemesiyle, tek tanrılı dinlerin ortak temasında var olan herşeyi gören bir tanrı 
imgesine uygarlıklar tarafından verilen öneme de vurgu yapmış olmaktadır. Destanda Ülgen 
yedinci günde neler yaratmış olduğunu yeniden gözden geçirmek için etrafına bakınmaktadır; 
dolayısıyla sayının gözetim ve kontrolü temsil etmesi destandaki anlatı örgüsüyle 
örtüşmektedir. Bütün tek tanrılı dinlerin temelinde yatan herşeyi gören ve işiten tanrı 
düşüncesi, Türk kozmogonisindeki tanrı Ülgen’in nitelikleriyle de bu anlamda örtüşmektedir.  
 
 Destanın Radloff’un derlemesi olan versiyonunda Ülgen, dokuz ayrı millet; Verbitskiy’in 
derlemesi olan versiyonunda ise dokuz ayrı dünya yaratmıştır. Hall’e göre (2008: 210) bu sayı 
–Enead-, Pisagorcu felsefeye göre kusursuz sayı kabul edilen 10 –Decad- sayısının bir eksiği 
olması nedeniyle, eksikliğin; ceninin dokuz aylık ömründen dolayı da insanın sayısıdır ve 
anahtar kavramı olarak belirtilen sınırsızlıkla ve sınırsızlıkla bağdaştırılan okyanus ile 
ilişkilendirilmektedir. Hall, bu sayının, Eleusis Gizemleri’nde insan bilincinin doğumdan önce 
geçtiği kürelerin sayısı olduğunu söylemektedir. Okumaya devam ettiğimizde destanın 
devamında Ülgen kilden insanın babası olarak nitelediği Erlik’i yaratır ve kendine kardeş 
kılar ancak Erlik, kendisinde bulunmayan yaratım yetisinin eksikliği nedeniyle Tanrı Ülgen’le 
içsel bir rekabete girer. Bu rekabet destanda şu dizelerle aktarılmaktadır (Verbitskiy, akt; 
Gültepe, 2013: 74): 
 

‘‘ Ben niçin olmayayım Tanrı’dan daha yüksek 
    Tanrı neden olsun göklerde Lir tek! 
    Ben niçin olmayayım hem kuvvetli hem Yüce, 
    Bu bir kabahat mı dır, ben doğduysam yenice 
    Tanrı’yı kıskanarak ezeli düşman oldu 
    Güçlü Tanrı’ya baktı, kutsal gücü kıskandı 
     ……………………………………………...’’ 

 
Narsistik kişili ği konumlandırırken başlangıçtan bu yana dikkat çekmeye çalıştığımız 
sembolik düzlemdeki Tanrı olma özlemi ile insanın kusurlu ve eksik yapısı arasındaki 
çatışma, Türk mitolojisindeki en yalın anlatımıyla bu şekilde karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 
 
4- Tartı şma 
 
Yukarıdaki dizelerden de açıkça anlaşıldığı üzere, insanın atası olan Erlik, dokuz sayısının 
temsil ettiği şekilde, kendi insani varlığını Tanrısal bir varlıkla kıyaslamak suretiyle, 
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doğasındaki eksikler üzerinde durmakta ve kendi gücünün yetersizliğini duyumsamaktadır. 
Bunun mantıksal temellendirmesini ise yeni doğmuş olması üzerinden yapmaktadır. Eleusis 
Gizemleri’ndeki dokuz sayısının, insan bilincinin doğuşunu temsil ediyor olması da Erlik’in 
söylemini desteklemektedir.  
 
Literatürde narsizmin oluşumsal temelini açıklamak yolundaki çabalar, bireyin çocukluk 
dönemine işaret etmektedir. Psikoloji yazınında narsizm Freud tarafından kişilik gelişimi 
evrelerinden birini temsil edecek şekilde birincil narsizm ve gelişim seyri boyunca devam 
eden sürede gerçek ve/veya algılanan bir travma ile karşılaşılması durumunda bir kişilik 
bozukluğunu temsil edecek şekilde ikincil narsizm şeklinde ayrıştırılmaktadır. Birincil 
narsizmde, yeni doğan bir bebek, yalnızca kendi gerçekliğini, karşılanması tamamen dış 
öznelere bağımlı olan, daha çok ihtiyaçları temelinde olmak üzere, bir dereceye kadar 
ayrıştırmaktadır. Bu nedenle narsistik libido henüz dış dünyaya yönelmemiştir; ego içinde 
depo edilmiş durumda hazır beklemektedir.  
 
Bebek dış dünyanın ayrımına varmaya başlayıp nesne ilişkileri kurmaya başlayınca, egonun 
içindeki narsistik libido nesnelere yönlendirilmekte ve bu yolla nesne libidosuna 
dönüşmektedir. Buraya kadar olan süreç her bireyin gelişimsel temelinde bulunmakta ve 
narsistik libido kalıntılarını taşıması yoluyla kişinin benlik saygısını inşa etmekte etkin rol 
oynamaktadır. de Vires (2004: 189),  büyüme sürecinin, zorunlu olarak, yüksek düzeyde 
frustrasyonlarla birlikte geliştiğini; bebeğin oluştuğu anda karşılanmayan ihtiyaçlarının 
yüksek seviyede bir gerilim yarattığını ve bu gerilimin beraberinde getirdiği çaresizlik 
duygularının, kendilik üzerinde grandiöz tarzda duyguların oluşumuna yol açtığını; bunun ise 
özbenlikten utanç duymak, aşağılık, öfke, kıskançlık, kin, öç alma arzusu, kişisel güç ve statü 
açlığı gibi duyguların üretilmesine neden olduğunu söylemektedir. 
 
 de Vries’in detaylı bir şekilde anlattığı söz konusu frustrasyonların gerçeklik düzleminde 
yaşanması zorunlu değildir; bireyin bunları yaşanmış gibi algılaması da travmanın oluşumuna 
yeterli görünmektedir. Yukarıdaki dizeler bu süreç temelinde yeniden yorumlandığında, 
Erlik’in doğduğu an karşılanmayan ihtiyacı, yaratım ihtiyacı ya da Tanrı olma, Tanrıyla eş 
güçlere sahip olma ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanamıyor oluşu, 
Erlik’in Erlik, yani insan olması, olduğu kişiyi olması dolayısıyladır ve insan olma durumu, 
Tanrıyla kıyaslandığında yetersizlikleri, eksikliği ve güçsüzlükleri peşinden getirmektedir. 
Yukarıda dile getirilen Frankl’in (1994: 44) sözlerini tekrar hatırlayacak olursak; ‘insan 
olmak dünyada olmak demektir’ ve Erlik, dünyada olmak yerine Ülgen’in oturduğu gökte 
oturmak, yüksekte olmak istemektedir.  
 
Buradaki çaresizlik –insan olmanın Tanrı olmakla mukayeseli çaresizliği- duygusu, Erlik’te 
Ben’lik yarılması meydana getirmekte; insani eksikliğin ötekileştirilmesi ve Tanrısallığın ya 
da yaratımın idealize edilmesiyle, kişilikte bölünme meydana gelmektedir. Yukarıda detaylı 
olarak anlatılan narsizmdeki yabancılaşmanın temelleri de tam olarak burada yatmaktadır. 
Yaşanan bu travmalar, Freud’un ikincil narsizm olarak adlandırdığı dış nesnelere yöneltilmiş 
olan libidonun nesnelerden geri çekilerek yeniden egonun hizmetine sunulduğu; nesne 
libidosunun ego libidosuna dönüştüğü süreci hazırlamaktadır. Erlik için travma oluşturan 
unsurlar; aşağıda –dünyada- olmak, kilden olmak, güçsüz olmak, sıradan olmak, ilahi özelliği 
olmamak, tek ve biricik olmamak şeklinde sıralanabilir. Tüm bu tanımları yapabilir olmamız 
için gerekli olan kendimize benzer ötekiler bulmak ve kendi ölçütümüzü ötekilerle 
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kıyaslamak yoluyla belirlemektir. Erlik’in kendilik ölçütüne konu olan tek unsur burada 
tanrıdır. Bu durumda artık kilden yaratılmış kusurlu insan kendi evinde oturmakta ve Frenczi 
(1913)’nin ifadesiyle ‘dışarıdan hiçbir uyaranın bir etkide bulunamayacağı derecede kendi 
kendine yeterli bir varlık (self-contained existance)’ haline gelmektedir.  
 
Dizelerde Erlik’in tanrının üzerinde olabileceğine dair taşıdığı umut ve yeterince 
erginleştiğinde Tanrısallık gücüne erişebileceğini düşünmesi, nesnelerden egoya yönelttiği 
libidosunun yaşamı süresince kendini yapılandırmak ve tanrısallığa doğru çoğaltmak üzerine 
kurguladığını anlatmaktadır. Frenczi (1913), narsizmin bu ikincil düzeyini yeni doğan çocukta 
duyumsal açıdan bulunan ‘gereksinime gereksinimi olmayan’ haz ilkesiyle özdeş tutmaktadır 
ve yukarıda belirtildiği üzere Freud’un haz ilkesini konumlandırışı tanrının konumlandırılışı 
ile benzerdir; ulaşılamaz. Mahler (1972), kişideki benlik yarılmasının yavrunun psikolojik 
doğumu ile kişili ğinin psikolojik doğumu arasındaki zaman farklılığından kaynaklandığını 
söylemektedir. Buna göre; doğum sınırları belli, gözle görülebilir, dramatik bir olaydır ancak 
kişili ğin doğumu yavaş yavaş gelişen intrapsişik bir süreçtir. Erlik, bu anlamda kişili ğini 
henüz doğmamış duyumsamaktadır. 
 
Jung, dünyayı dengede tutan balıkları Kendilik ile ilişkilendirirken ‘Ben’le örtüşmeyen ama 
Ben’i, büyük bir dairenin küçük daireyi kapsadığı gibi kapsayan ruhsal bir bütünlük’ tanımını 
getirmişti. Bu durumda Erlik, insan olmanın sonucu olarak hayatının sonuna kadar bölünmüş 
olan benliğini –küçük daire- asla başaramayacak olduğu bütünleme –büyük daire- uğraşına 
girmekte; kapsanan değil kapsayan olmak; insan değil Tanrı –hatta Tanrı’nın üzerinde- olmak 
istemektedir. Marcuse’un tabiriyle bu ‘tansıksal, inanılmaz, insanüstü’ tutumun 
keskinleştirdiği çaresizlik, de Vires’in tanımladığı şekilde, Erlik’in Tanrı’ya karşı duyduğu 
öfke, hırs ve düşmanlığın öteki yüzü olan kendine karşı duyduğu utanç ve aşağılık 
duygularının kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu utanç ve aşağılık duygularının, bütün 
acizlikleriyle insan olma kostümünün insanın hayatı süresince taşıdığı ve üzerinden 
çıkaramadığı bir kostüm olması dolayısı ile kronikleşmesi sonucu, büyüklenmeci kendilik -ya 
da Tanrı kostümü-, üste geçirilen bir kostüm olarak devreye sokulmaktadır. Narsizmin Yunan 
mitolojisindeki aktarımında Narkissos, kendi yetilerine aşık olan, güzelliği karşısında seyre 
dalan bir karakteri canlandırırken narsizmin yüzeydeki görüntüsünde bulunan bu 
büyüklenmeci kendilik kostümünü işaret etmektedir. Narkissos’un Tanrı kostümünü kaldırıp 
altında yatana baktığımızda ise, Türk mitolojisindeki bütün öfkesi, hırsı, aşağılık duyguları, 
kini, kıskançlığı ve güç istenci ile birlikte, Erlik’in Tanrı olma durumuyla mukayeseli 
kusurlarını ve eksikliklerini gösteren insan olma kostümü ortaya çıkmaktadır.  
 
Yunan mitolojisindeki Narkissos giydirilmiştir; bu nedenle kökenini Yunan mitolojisinden 
aldığı söylenen narsistik kişilik bozukluğu, bunu psikoloji literatürüne kazandıran kişilik 
kuramcıları tarafından öz-sevicilikle ilişkilendirilerek yanlış yorumlamalara sebep olmuştur. 
Frankl (1994: 61), ‘insanın, varoluşunu yüceltmek için bir anlam arayan bir varlıktan çok, 
dinamik güçlerin etkileştiği kapalı bir sistem olarak gören bir psikoloji, insanı, bir trajediyi 
zafere dönüştürme yetisinden elbette yoksun bırakacaktır.’ demektedir. Freud’un temsilcisi 
olduğu yapısalcı kuram, narsizm kavramını libido kuramı ve libidinal yatırım ile 
bağlantılandırmıştır (Freud,1925: 75, Eğrilmez, 1996: 353) ve bu açıklama, narsizmi anlamak 
noktasında oldukça yetersiz kalmaktadır. Aynı akımın temsilcilerinden sayılabilecek Rank, 
Nurnberg, Kohut gibi isimler de, kullandıkları argümanlar bakımından küçük farklılıklar 
göstermekle birlikte narsizmi ele alışları bakımından benzerlikler taşımaktadır. Yapısalcı 
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kuramın narsizmin oluşumunu açıklama girişiminde, toplumsal, kültürel ve sosyal yapının 
bireye dayattığı kalıplar –Tanrı kalıbı- sonucunda ortaya çıkan şişirilmi ş ‘sahte ben’ (ler göz 
ardı edilmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, narsizmin açıklanmasında 
kullanılan kavramların, olgunun kökenini bütünsel olarak açıklamak yerine yalnızca görünür 
hale gelen sonuçlarına –Narkissos’a giydirilen Tanrı kostümüne- odaklanarak felçli bir 
açıklamaya neden olduğu anlaşılmaktadır. Frankl (1994: 46) bu durumu, nedenle (cause) 
sebebin (reason) birbirine karışması olarak açıklamaktadır. 
 
 Narkissos’un büyüklenmeci ve kibirli Tanrı kostümünü çıkardığımızda altından Erlik 
çıkmaktadır. Erlik, kostümü giymek değil, giydiği kostüm olmak istemektedir. Bunun, 
parçalanmış kendiliği bütünlemenin ve benliğe yabancılaşmayı yok etmenin tek mümkün 
yolu, varlığının başladığı yere geri dönmektir. Narkissos’un Yunan mitolojisindeki 
hikayesinin sonu suda, Erlik’in yaşamının başladığı yerde biter. Yaratılış Destanı’nda su, 
‘Tanrının yaratmadığı ve O’nun dışında –hatta üstünde- kalan tek unsur’; yaratım gücü 
kendinden olan olarak karşımıza çıkmıştı. Narkissos –Erlik- ancak bu şekilde, suda can 
vererek öldüğünde, yaşamınıın başlangıcındaki o tansıksal ereğe- Tanrıdan üstün olma 
ereğine erişmiş olacaktır. Bu, mitolojide dile getirildiği şekilde Narkissos için bir son değil; 
yaşama daha üst bir formda başlamanın, yeniden doğuşun bir simgesi olarak 
yorumlanmalıdır.  
 
Narsizm olgusunun açıklanmasında, konuyu bilimsel temelleriyle ele almış Erwin Rhode, 
Otto Kern, Ivan Linforth gibi bazı isimler, Narkissos’un Yunan mitolojisindeki hikayesinin, 
ayrılmış olanın - Tanrı ve dünyanın, insan ve doğanın, insan ve tanrının- yeniden 
birleşmesine; bir ve çokun özdeşliğine göndermede bulunduğunu ileri sürmektedir. Đlk 
nedene, hayatın kökeni olan Ak-ana’nın içinden çıktığı, Eleusis Gizemleri’nde tanrı suretinin 
çıkarıldığı suya geri dönen Narkissos-Erlik’in parçalanmış kendiliği, burada bütünlenecektir. 
Hall (2008: 281)’e göre su, ruhun spiritüel aydınlanma aşamasına varmak üzere 
mücadelesinde, geçmek zorunda olduğu sürekli değişen yanılsama dünyasının bir sembolüdür 
ve bu anlamda Erlik’in kişili ğinin doğumu için geçmesi gereken süreçleri ifade etmektedir. 
Mahler (1972),  kişinin doğumundan itibaren dış çevreye uyum sağlasın ya da sağlamasın, bir 
yandan bütünleşme, diğer yandan yalıtım için durmaksızın bir mücadele halinde olduğunu 
belirtir. Bu bakımdan kişinin hayat döngüsüne, doğumdan itibaren dışarıdan enjekte edilmiş 
ve sonrasında yitirilmiş sembiyotik bir anne ile; gerçek veya fantazi ürünü ideal benliğine 
ulaşmak için yaptığı uğraş olarak bakılabileceğini söylemektedir. Narkissos’un suda 
boğularak can verdiği yerde ortaya çıkan nergis çiçeği, bütün güzel çiçekler gibi, kişinin 
gerçekleşmesini (-özgerçekleşmeyi) temsil etmekte, aynı zamanda yenilenmeye, dönüşüme ve 
güzellik idealine, anaya ait olan yaratıcılık gizemine işaret etmektedir (Hall, 2008: 280-281). 
Yonik bir amblem olması dolayısı ile de, ‘sihirli ölüm ve yeniden doğuş yeri’ (Jung, 2012: 
13) ile ilişkilendirilmektedir. Erlik, Ak-ana’nın rahmine geri dönerek dış gerçeklikle 
parçalanmış kendiliğinin, sınırsız ve bitimsiz olana doğru yeniden bütünlenmek istemektedir. 
Anne’nin tüm güzel ve iyi, koruyucu niteliklerini içeren sembiyotik ilişki, psikolojik gelişim 
süresince bir tür travma kaynağıdır ve kendiliğin tümlüğü hiçbir zaman garanti altında 
değildir. Böylece, narsizmin daha doğuştan, ‘hala annenin içinde olmak’ ve aynı zamanda 
gelişerek dış dünyaya uyum sağlamak ikileminin sonucu olarak varoluşunu anlayabiliriz. 
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VERĐ ZARFLAMA ANAL ĐZĐ ĐLE TÜRK ĐYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 
VERĐML ĐLĐK ARA ŞTIRMASI 

Murat Taha BĐLĐŞĐK ∗∗∗∗ 

Öz 
Finansal krizlerin birçok ülke tarafından yoğun olarak yaşandığı günümüzde kaynakların verimli 

kullanılması ülke ekonomileri için çok önemli bir duruma ulaşmıştır. Bu nedenle, kaynakları kısıtlı olan tüm 
sektörlerin verimli bir şekilde faaliyette bulunması ve etkinliğini geliştirmesi gereklidir. Bunun yanında, 
bankacılık sektöründeki yoğun rekabet, bankaları kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya zorlamaktadır. 
Bunun için, bankaların sektör içindeki performanslarını değerlendirmeleri ve etkin duruma ulaşmak için referans 
almaları gereken bankaları bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Bankacılık Sektöründe faaliyet 
gösteren ve aktif büyüklüğü 35 milyarın üzerinde olan on bir banka verimlilik açısından doğrusal programlama 
optimizasyonuna dayalı veri zarflama tekniği ile incelenmiştir. Bu amaçla ilgili bankaların finansal raporlarından 
4 adet girdi faktörü  (mevduat, faiz giderleri, personel sayısı ve şube sayısı) ve 3 adet çıktı faktörüne (net kar, 
krediler ve faiz gelirleri) ilişkin veri setleri elde edilmiştir. Ardından veri zarflama tekniği ile bankaların etkinlik 
skorları hesaplanmış ve etkinlik sınırında olmayan bankalar için iyileştirme hedefleri sunulmuştur.        

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Veri Zarflama Analizi, Optimizasyon, Verimlilik 

PRODUCTIVITY RESEARCH IN TURKISH BANKING SECTOR USING DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS 

Abstract 
Nowadays, as financial crisis begin to be faced by many countries, using resources productively has 

become a very important issue. Thus, sectors with limited resources should operate productively and increase 
their efficiency. Also, the intense competition within the banking sector force banks to use their resources 
productively. So, banks should evaluate their performances and know about the banks to follow up being as 
reference. In this study, 11 banks within the banking sector with total assets value of more than 35 billion have 
been analyzed using data envelopment analysis which depends on lineer programming optimization. For this 
purpose, data for 4 input factors (deposits, interest expenses, number of employees and number of branches) and  
for 3 output factors (net profit, credits and interest revenue) have been collected. Then, using data envelopment 
analysis, efficiency scores for banks have been computed and improvement targets have been suggested for non-
efficient banks.  

Key Words: Banking, Data Envelopment Analysis, Optimization, Productivity 

1. GĐRĐŞ 

Bankacılık sektörünün etkin ve verimli çalışması ülke ekonomisi bakımından son 
derece önem arz etmektedir. Bunun nedeni ise, diğer ekonomik sektörlerden farklı olarak 
bankacılık sektörünün kaynak dağılımını belirleyen finansal aracılık görevi üstlenmesidir. 
Dolayısıyla, bankacılık sektörü ülkelerin ekonomik gelişmesinde merkezi konumdadır ve 
bankaların etkinlik ölçümü önemli bir mevzudur.  

2.BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETK ĐNLĐK ANAL ĐZĐNDE KULLANILAN 
TEKNĐKLER  

Bankaların etkinlik ölçümünde genel olarak kullanılan yöntemler; rasyo analizi, 
parametrik yöntemler ve parametrik olmayan yöntemler olarak üç gruba ayrılmaktadır.  

Rasyo analizi en sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Bu yöntemde, yalnızca tek girdi 
ile tek çıktının birbirine oranlanması sonucu oluşan matematiksel ilişki incelenir.  

                                                           
∗Öğr. Gör. Dr., Đstanbul Kültür Üniversitesi, ĐĐBF, Đşletme Bölümü, m.bilisik@iku.edu.tr  
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Ancak, (Seyrek ve Ata, 2010: 67-84), bankacılık sisteminde etkinlik ölçümü için çok 
sayıda girdi ve çıktı içeren karar birimlerinde, tek bir rasyoya bakarak karar vermenin yeterli 
olmadığını belirtmiştir. Bu durumda, birden fazla rasyo oranına bakılmaktadır. Buna rağmen, 
ayrı ayrı rasyoları bir grup halinde inceleyip anlamlı bir sonuç çıkarılamaması gibi durumlar 
ile karşılaşılmaktadır.   

Parametrik yöntemlerde ise genel olarak bir gözlem kümesi vardır ve bu küme içinde en 
iyi performansın regresyon çizgisi (etkinlik sınırı, efficiency frontier)  üzerinde bulunduğu 
varsayılarak, bu çizgiden sapma göstermeyen gözlemler etkin (efficient); bu gözleme göre 
başarısız olan diğer gözlemler de etkin olmayan (inefficient)  olarak tanımlanır. Bununla 
beraber, hiç bir gözlemin tam olarak uyuşmadığı bir etkinlik sınırı her zaman mümkündür. 
Etkin olmamadan kasıt olarak, aynı çıktı düzeyinde yüksek maliyet veya aynı girdi düzeyinde 
düşük çıktı olduğu ve gözlemlenen üretim birimlerinin homojen oldukları varsayımları 
yapılmaktadır. Ayrıca parametrik yöntemler her zaman bir rassal hatanın olacağını da 
varsaymaktadır. Tam etkin olan gözlemler zaten hatanın sıfır olduğu gözlemlerdir. 
Dolayısıyla bir gözlemin etkin olmadığına ancak ölçüm hatalarının giderilmesinden sonra 
karar verilmektedir. (Đnan, 2000:83-84) parametrik yöntemlere ilişkin eleştirileri aşağıdaki 
gibi özetlemiştir.  

1) Parametrik yöntemler, maliyet, kar ve üretim gibi açıklanan değişkenlerle; 
girdi, çıktı ve çevresel faktörler gibi açıklayıcı değişkenler arasında işlevsel bir ilişki 
kurduğundan, bu ilişkinin oluşmasını mümkün kılacak bazı davranışsal varsayımlarda 
bulunmaktadır. Eğer bu varsayımlar yanlışsa, modelin bulguları tartışmalı hale gelecektir.  

2) Parametrik yöntemlerde birden fazla açıklayıcı değişken kullanılabilmekle 
beraber, ancak bir tane açıklanan değişken kullanmak mümkündür. Dolayısıyla bankalar gibi, 
birden fazla çıktının olduğu, hatta çıktının ne olduğu konusunda bile uzlaşmanın olmadığı bir 
sektörde, bu yöntemler nispeten kullanışsız hale gelmektedir. 

 Parametrik olmayan yöntemler ise kısıt altında optimizasyona dayalı doğrusal 
programlama kökenli teknikler olup etkinlik sınırına olan uzaklığı hesaplamaya çalışırlar. Bu 
yöntemler, parametrik yöntemlerde olduğu gibi üretim biriminin yapısı ile ilgili davranışsal 
varsayımlar gerektirmedikleri için, görece avantajlıdırlar. (Berger ve Humphrey, 1997:175-
212), parametrik olmayan yöntemlerin birden fazla açıklayıcı ve açıklanan değişken 
kullanabilme üstünlüklerini vurgulamıştır.  

Parametrik  yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı 1978 yılında Charnes, Cooper 
ve Rhodes tarafından geliştirilen Data Envelopment Analysis (DEA), Veri Zarflama Analizi 
(VZA) yöntemidir. 

Bu yöntem, homojen oldukları varsayılan üretim birimlerini kendi aralarında kıyaslar. 
En iyi gözlemi etkinlik sınırı olarak kabul ettikten sonra, diğer gözlemleri bu en etkin 
gözleme göre değerlendirilir. Dolayısıyla, VZA yönteminde etkinlik sınırı, varsayılan bir 
durum değil; gerçekleşen bir gözlemdir. Etkinlik sınırı bu şekilde tespit edildiği için de, bu 
yöntemde rassal hata kullanılmaz. Ancak, gözlemler arasında çok uç değerleri temsil ettiği 
düşünülen gözlemleri ayıklamak mümkündür. 

(Đnan, 2000:85-86), VZA modelinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. 
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�  VZA modellerinde çok sayıda girdi ve çıktı kullanmak mümkündür. (Özellikle çok 
sayıda girdi ve çıktıya sahip olan bankacılık sektörü açısından bu özellik son derece 
önemlidir.) 

�  VZA, parametrik yöntemlerde olduğu gibi, girdi ve çıktı arasında bir fonksiyonel 
ilişki kurgulamak zorunda değildir. (Gerçek hayatta, böyle bir ilişkiyi, üstelik tek 
çıktıya bağlı kalarak kurgulamak oldukça sorunlu gözükmektedir ve bu ilişki yanlış 
kurulursa bütün model bundan etkilenecektir).  

�  VZA, aynı nitelikte (homojen) olan birimleri kendi aralarında kıyaslar. Belki reel 
sektörde kıyaslanan üretim birimlerinin homojen olduğu varsayımı tartışmalı olabilir; 
ama bankacılık sektörü söz konusu olduğunda bu varsayım görece anlamlı hale gelir.   

�  VZA uygulamasında, girdiler ve çıktılar çok farklı birim değerleri ile ifade 
edilebilirler. (Fiziksel üretim, parasal büyüklük veya rasyolar cinsinden) 

 3. BANKACILIK SEKTÖRÜ VZA UYGULAMALARINDA G ĐRDĐ VE ÇIKTI 
YAKLA ŞIMLARI 

 Bankacılık sisteminde girdi ve çıktıların nasıl belirlenmesi konusunda literatürde genel 
bir görüş bulunmamaktadır. Ancak, VZA yönteminin kullanıldığı çalışmalarda iki temel 
yaklaşımdan bahsedildiği görülmektedir (Athanassopoulos, 2000; Sufian 2009).  

 Bu nedenle, bankacılık sisteminin nitelikleri banka girdi ve çıktılarının ölçülmesinde 
iki ayrı yaklaşımın gelişmesine olanak vermiştir. Bunlar üretim ve aracılık yaklaşımları olarak 
isimlendirilir. Bu yaklaşımlar ilk defa olarak (Humphrey, 1995)’de birbirlerinden ayrılarak 
tarif edilmiştir. 

 Üretim Yaklaş ımı: Üretim yaklaşımı bankaları, sermaye, işgücü, şube sayısı ve 
demirbaşları girdi olarak kullanan, buna karşılık mevduat, kredi, menkul değerler cüzdanı ve 
diğer bilanço kalemlerini ‘üreten’ birimler olarak ele alır.  Bu yaklaşımda, çıktıların 
ölçülmesinde hesap sayısı cinsinden yapılır. 

 Aracılık Yaklaş ımı: Bankacılık sisteminin esas işlevinin ödünç verilen fonlarla, 
ödünç alınan fonlar arasında aracılık yapması olduğunu düşünen aracılık yaklaşımı ise, bu 
varsayımına uygun olarak mevduat ve diğer kaynakları bankanın girdisi, kredi ve diğer 
varlıkları ise bankanın çıktısı olarak görür. Dolayısıyla bu yaklaşım, girdi ve çıktıyı ölçerken 
birim olarak hesap sayısını değil, para birimini kullanır.   

 (Seyrek ve Ata, 2010:67-84)’de belirtildiği üzere bu yaklaşımlardan Üretim Yaklaşımı 
genellikle şube etkinliğini değerlendirmede ve şubeler arası karşılaştırmalarda 
kullanılmaktadır. Aracılık Yaklaşımı ise tüm sisteme yönelik değerlendirmelerde ve sistemler 
arası karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle, uygulama bölümünde aracılık yaklaşımı 
tercih edilmiştir. 

4. VZA UYGULAMALARINDA ÖLÇEK ETK ĐNLĐĞĐ 

Kutlar ve Babacan (2008:153-155) belirtildiği üzere, bir karar verme birimi iki sebeple 
etkinsiz olabilir. Bu nedenlerden biri karar verme biriminin kendisinin etkinsiz işletilmesidir. 
Diğeri ise KVB’nin çalışma şartları içinde dezavantajlı bir durum olmasıdır.  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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  
 

291 

Literatürde, VZA ugulamalarında etkinlik skoru hesaplamalarında 2 model genel 
olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri teknik etkinlik skoru  hesaplayan CCR modelidir.  
CCR yöntemi ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanır. Eğer j. karar biriminin etkinliği jh  

ise amaç, bu değerin maksimizasyonu olmalıdır. Bu durumda amaç fonksiyonu girdi odaklılık 
varsayımı altında (1) formülündeki gibi ifade edilebilir. Kısıtlar ise, (2), (3) ve (4) formülleri 
ile gösterilir. 

∑
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Yukarıdaki formüllerde,  j. karar noktası için n adet çıktı ve m adet girdi vardır. 
Burada, nu  n. çıktının ağırlığını, ny  n. çıktının miktarını, mv  m. girdinin ağırlığını ve mx  m. 

girdinin miktarını göstermektedir.  

Aynı zamanda, yukarıdaki primal CCR yönteminin dual formu aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir.  
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Yukarıda Ek karar biriminin etkinliğini, Si
- karar biriminin i. girdisine ait atıl değeri, 

Si
+ karar biriminin r. çıktısına ait atıl değeri, jµ  j. karar birimine ait yoğunluk değerini, m 

girdi, t çıktı sayısını, Xik k karar birimine ait i. girdi değeri, Xij j. karar birimine ait i. girdi 
değeri,  Yrk k. karar birimine ait r. çıktı değeri, Yrj j. karar birimine ait r. çıktı değeri, α 
büzülme katsayısı ve epsilon yeterince küçük bir sayıdır.   
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Bu dual CCR modelinin amaç fonksiyonunda, etkinliği ölçülen k karar biriminin 
girdilerinin ne kadar azaltılabileceği araştırılır. Eğer, k karar birimi etkin ise,  

1,1,0,0,1 ===== +− αµ krij ESS olmalıdır.  

Eğer karar birimi etkin değilse, α büzülme katsayısı 1’den küçüktür. Bu karar 
biriminin referans kümesi ise Rk olsun. Bu durumda, Rk’da bulunan etkin karar birimleri, 
etkin olmayan karar birimleri için örnek teşkil eder ve etkin olmayan karar verme biriminin 
taklit etmesi gereken tek bir noktayı temsil eder. Başka bir ifadeyle, etkin olmayan birimin 
etkin hale gelebilmesi için etkin karar biriminin girdi ve çıktı düzeylerini hedeflemesi gerekir. 
Bunun için k karar birimi, i. girdisini −− iik SX ).(α kadar azaltmalı ve r. çıktısını ise Yrk+Sr

+ 

kadar artırmalıdır.  

Bir karar verici karar noktalarının etkinliklerine CCR yöntemiyle karar vermek 
istiyorsa yukarıda tanımlanan modeli bütün karar noktaları için uygulamalıdır. Kurulan model 
her bir karar noktası için çözüldüğünde her bir karar noktası için toplam etkinlik ölçütleri elde 
edilecektir. Bu ölçütlerin 1’e eşit olması karar noktaları için etkinliği, 1’ den küçük olmaları 
ise karar noktalarının etkinsizliğini gösterir. 

VZA uygulamasında kullanılan bir diğer yöntem ise BCC modelidir. BBC modeli, 
CCR modelinin varsayımlarında değişiklik yapılarak elde edilmiş bir modeldir. Bu model 
temelde ölçeğe göre değişken getiri varsayımına dayanır. Banker-Charnes-Cooper tarafından 
geliştirilmi ştir. BCC modelini kullanarak tüm karar birimleri için ölçeğe göre getiri tipi de 
belirlenebilir. CCR etkinlik skoru, BCC etkinlik skorundan her zaman küçük veya ona eşit 
olacaktır. 

BCC modelinin CCR modelinden tek farkı, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı 
altında her bir karar birimi için çözülecek doğrusal programa modellerinde u0 değişkeninin 
amaç fonksiyonuna eklenmesidir. Ayrıca bu modelde, tüm girdi ve çıktı ağırlıklarının epsilon 
gibi çok küçük bir sayı değerinden büyük olması ve u0 değişkeninin işaret kısıtı olmayan 
serbest değişken olarak ifade edilmesi gerekmektedir.  Çıtak (2008:82); u0 değişkeninin 
optimal çözümdeki değeri üzerine, ölçeğe göre artan veya azalan yönünde yorumlar 
yapıldığını belirtmiştir. Eğer, bu değer pozitifse azalan, negatifse ölçeğe göre artan getiriden 
söz edilebilir.  (9), (10), (11), (12) ve (13) formülleri bu modeli açıklamaktadır. 
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Yukarıdaki, BCC modelinden elde edilen etkinlik skoru değerleri ise saf teknik 
etkinlik  olarak isimlendirilmektedir. 

BCC ve CCR değerlerini her ikisi de 100% ise, karar verme birimleri tam etkindir. Bu 
karar verme birimleri en etkin ölçek büyüklüğündedir.   

Eğer, BCC skoru tam ancak CCR sokuru 1’den düşükse, karar verme birimi ölçek 
etkinliğine göre etkin değildir. Dolayısıyla, bu iki skorun birbirine oranlanması ile (CCR 
skoru/BCC skoru) ölçek etkinliği hesaplanmış olur.  Bu oran sonucunda, ölçek etkinliği 100% 
olan karar birimleri, etkin ölçek büyüklüğünde şeklinde yorumlanır. Buna karşın; ölçek 
etkinliği 1’in altında olan karar birimleri, eğer ölçeğe göre artan getiri özelliği gösteriyorsa, 
kapasitesini artırıp ölçek etkinliğine ulaşabilir. Ölçeğe göre azalan getiri özelliği sergileyen 
karar birimleri için ise kapasitenin azaltılması gerekmektedir. 

BCC skoru ile ölçülen saf teknik etkinlik ile ölçek etkinliğinin çarpımı, CCR skoru ile 
ölçülen teknik etkinliği oluşturmaktadır. Bu ayrıştırma, etkinsizliğin nedeninin, ölçek etkinliği 
ile ölçülen karar verme biriminin etkin ölçek büyüklüğünde çalışmamasından mı, yoksa saf 
teknik etkinlik ile ölçülen çıktıları oluşturan girdi bileşiminin yanlış tahsis edilerek yapıldığı 
için yönetimsel bir etkinsizlikten mi kaynaklandığını anlamamıza izin vermektedir. Bazı 
durumlarda ise, hem ölçek etkinsizliğine hem de girdi bileşiminin yanlış tahsis edilmesine 
bağlı yönetimsel etkinsizliğe bir arada rastlanmaktadır.   

5. LĐTERATÜR TARAMASI 

Charnes, Cooper ve Huang (1990) çalışmalarında girdi olarak Toplam Faiz Dışı 
Harcama, Toplam Đşletme Giderleri, Şüpheli Alacaklar Karşılığı ve Batık Kredi Miktarını 
kullanmıştır. Çıktı olarak ise, Toplam Faaliyet Gelirleri, Toplam Faiz Gelirleri, Toplam Kredi 
ve Toplam Faiz Dışı Gelirleri almıştır. Çalışmada Aracılık Yaklaşımı kullanılmıştır. 

Ferrier ve Lovell (1990) çalışmalarında girdi olarak Personel Sayısı, Kira+Donanım 
Giderleri ve Malzeme Giderlerini kullanırken, çıktı olarak Vadesiz Mevduat, Vadeli Mevduat, 
Gayri Menkul Kredisi, Tesis Kredisi ve Ticari Kredileri kullanmıştır. Çalışmada Aracılık 
Yaklaşımı tercih edilmiştir.  

Thompson, Dharmapla, Humphrey, Taylor ve Thrall (1996) çalışmalarında girdi 
olarak Personel Sayısı, Fiziki sermaye, Yabancı fonlar, Şube sayısı ve Mevduatı kullanmakta; 
çıktı olarak ise Toplam kredi ve Toplam faiz dışı gelirlerini kullanmaktadır. Bu çalışmada 
aracılık yaklaşımı benimsenmektedir.  

Cingi ve Tarım (2000) çalışmalarında kullanmış oldukları girdi-çıktı bileşiminde 
oluşturulan veri seti ise karma yaklaşımdır. Çalışmada Türk Bankacılık Sektörünün 1989-
1996 yılları arasına ait verilerle veri zarflama analizi uygulanmaktadır. Bu çalışmada 21 
banka için 4 çıktı (toplam kar, toplam kredi, toplam mevduat, kredi geri dönüş oranı) ve 2 
girdi (toplam aktifler ve toplam gider) verileri kullanılmaktadır. 

Köksal (2001) çalışmasında Türk bankacılık sektörünün 1999 yılındaki performansını, 
şube sayısı 2’den fazla olan 4 kamu sermayeli banka, 30 özel sermayeli banka, 3 yabancı 
sermayeli banka olmak üzere toplam 37 ticaret bankasını incelemeye tabi tutarak 
gerçekleştirmiştir. Veri zarflama analizi uygulanan çalışmada girdi ve çıktı yönünden hem 
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üretim hem de aracılık yaklaşımının bazı özelliklerini içeren karma yaklaşım uygulanmıştır. 
Dört girdi (şube sayısı, personel sayısı, toplam aktifler ve toplam faiz giderleri ) ve dört çıktı 
(net dönem karı, toplam krediler, toplam mevduat ve kredi geri dönüş oranı) veri kalemleri 
olarak analizde kullanılmıştır. 

Kurt (2002) çalışmasında girdi ve çıktı kalemlerinin belirlenmesine yönelik hem 
üretim hem de aracılık yaklaşımının bileşimi karma yaklaşımı tercih etmiştir. 1992-2000 
yılları arasını kapsayan çalışmada 3 girdi (toplam aktifler, toplam giderler ve kredi dönüş 
oranı) ve 3 çıktı (net kar, toplam kredi ve toplam mevduat) kalemi kullanılmaktadır. 

Kaya ve Doğan (2005) çalışmalarında girdi ve çıktı verileri yönünden üretim 
yaklaşımına ve aracılık yaklaşımına yönelik iki ayrı veri seti oluşturmuştur. Üretim yaklaşımı 
girdilerini; personel giderleri/ toplam aktifler, diğer faiz dışı giderler/ toplam aktifler ve şube 
başına personel sayısı oluşturmuştur. Bu yaklaşımda çıktıları ise; toplam mevduat/ toplam 
aktifler ve toplam krediler/toplam aktifler olarak belirlemişlerdir. Buna karşın; aracılık 
yaklaşımının girdileri; mevduat/toplam aktifler, mevduat dışı yabancı kaynaklar/toplam 
aktifler, faiz giderleri/ toplam aktifler, faiz dışı giderler/ toplam aktifler olarak seçilmiştir. Bu 
yaklaşımda çıktılar ise; toplam krediler/toplam aktifler ve faiz gelirleri/toplam aktifler olarak 
belirlenmiştir.  

Tahir, Bakar ve Haron (2009) çalışmalarında, 2000 ile 2006 yılları arasında 
Malezya’da faaliyet gösteren ticari bankaların toplam etkinliği, saf etkinlik skorlarını ve ölçek 
etkinliklerini belirlemek için veri zarflama analizini kullanmıştır. Sonuçlar, yabancı 
bankaların etkinsizliğini ölçek etkinliğine, yerli bankaların etkinsizlik nedenini ise saf 
etkinlikten kaynaklandığını göstermiştir.   

Tandon ve Malhotra (2014) çalışmalarında, etkin bir bankacılık sektörünün düzgün 
işleyen bir ekonominin zorunlu gereği olduğunu belirtmiş ve 2010-2012 yılları arasında 
Hindistan’da faaliyet gösteren 44 banka için saf etkinlik, teknik etkinlik ve ölçek etkinliği 
değerlemesi yapmışlardır. Sonuçlar, 44 bankadan 7 tanesinin etkinlik sınırında yer aldığını ve 
diğer bankalara referans olabileceğini göstermiştir.  

6. UYGULAMA 

Uygulama kapsamında Türkiye Bankalar Birliği’nin 30.09.2014 tarihli raporuna dayalı 
aktif büyüklüğü 35 milyarın üzerinde olan 11 banka verimlilik açısından incelenmeye 
alınmıştır. Đlgili rapora göre bankaların aktif büyüklüğü Tablo 1'deki gibidir. 
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Tablo 1. Bankaların Kuruluş Yılları ve 30.09.2014 Đtibariyle Aktif Büyüklükleri  

 
Banka Kurulu ş Yılı Toplam Aktifler (x milyon)  

1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 238347 

2 Türkiye Đş Bankası A.Ş. 1924 230989 

3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 214891 

4 Akbank T.A.Ş. 1948 202044 

5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 168713 

6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 149809 

7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 147266 

8 Finans Bank A.Ş. 1987 74545 

9 Denizbank A.Ş. 1997 70192 

10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 61449 

11 ING Bank A.Ş. 1984 38522 

 

Kaynak:  Türkiye Bankalar Birliği 

Đlgili bankaların, Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilan edilen 30.09.2014 tarihli 
bilanço ve 01.01.2014-30.09.2014 dönemine ait gelir tabloları incelenerek 4 adet girdi faktörü  
(mevduat, faiz giderleri, personel sayısı ve şube sayısı) ve 3 adet çıktı faktörüne  

(net kar, krediler ve faiz gelirleri) ilişkin verilerle aşağıda Tablo 2’ deki girdi-çıktı tablosu 
oluşturulmuştur.  
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Tablo 2. Bankalara Đlişkin Girdi-Çıktı Veri Seti Tablosu  

Girdi Grubu Çıktı Grubu 

Banka 

Mevduat 

(x bin) 

Faiz 
Giderleri 

(x bin) 
Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

Net Kar 

(x bin) 

Krediler 

(x bin) 

Faiz 
Gelirleri  

(x bin) 

Türkiye 
Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
A.Ş. 150840244 7154951 1686 24002 3025785 132901080 13354230 

Türkiye Đş 
Bankası A.Ş. 130461429 6395941 1348 24112 2562959 151404692 11855091 

Türkiye 
Garanti 

Bankası A.Ş. 113885962 5828085 995 19201 2422683 130755775 11111920 

Akbank T.A.Ş. 113111652 5388311 999 16416 2265345 123813119 10488466 

Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. 100011534 4488385 978 17734 1319888 112621108 8536524 

Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. 101462342 4769915 891 15070 1764081 96111311 8467092 

Türkiye 
Vakıflar 

Bankası T.A.O. 89197383 5021096 879 14721 1070483 97636971 8326420 

Finans Bank 
A.Ş. 42219390 2565317 666 13036 588064 49085232 4768218 

Denizbank 
A.Ş. 41118270 2114422 711 13084 502976 42364120 4243098 

Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. 38772946 1967907 550 10205 505805 43635274 3805593 

ING Bank A.Ş. 18810566 1084844 327 6152 139899 27776945 2320248 

Kaynak:  Türkiye Bankalar Birliği 

Đlgili faktörlerin seçilme nedeni literatür çalışmasında en fazla sıklıkla rastlanan genel 
faktörler olmasıdır. Çalışma, aynı zamanda analiz için gerekli en az karar birimi sayısı 
kriterini (n+m+1) karşılamaktadır. N=girdi sayısı=4, m=çıktı sayısı=3.    

Yukarıdaki verilerin CCR ve BCC yöntemleriyle analiz edilmesi için, 11 karar verme 
birimi için 11 adet CCR doğrusal programlama modeli ve 11 adet BCC doğrusal 
programlama modelinin oluşturulup çözülmesi gerekmektedir.  

4. Bölümde ele aldığımız (1), (2), (3) ve (4) matematiksel fonksiyonları kullanılarak 
örneğin, Türkiye Halk Bankasına ait teknik etkinlik değeri aşağıdaki gibi modellenebilir. 
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Amaç Fonksiyonu  

MAX = 1764081* y1 + 96111311 * y2 + 8467092 * y3;   

Kısıtlar:  

3025785* y1 + 132901080 * y2 + 13354230 * y3 - 150840244 * x1 - 7154951 *x2 - 1686 
*x3-24002*x4 <= 0; 

2562959 *y1+ 151404692 *y2 + 11855091 *y3 - 130461429 *x1 - 6395941 *x2 - 1348 *x3 - 
24112*x4 <= 0; 

2422683 *y1+ 130755775 *y2 + 11111920 *y3 - 113885962 *x1 - 5828085 *x2 - 995 *x3 - 
19201*x4 <= 0; 

2265345 *y1+ 123813119 *y2 + 10488466 *y3 - 113111652 *x1 - 5388311 *x2 - 999 *x3 - 
16416*x4 <= 0; 

1319888 *y1+ 112621108 *y2 + 8536524 *y3 - 100011534 *x1 - 4488385 *x2 - 978 *x3 - 
17734*x4 <= 0; 

1764081 *y1+ 96111311 *y2 + 8467092 *y3 - 101462342 *x1 - 4769915 *x2 - 891 *x3 - 
15070*x4 <= 0; 

1070483 *y1+ 97636971 *y2 + 8326420 *y3 - 89197383 *x1 - 5021096 *x2 - 879 *x3 - 
14721*x4 <= 0; 

588064 *y1+ 49085232 *y2 + 4768218 *y3 - 42219390 *x1 - 2565317 *x2 - 666 *x3 - 
13036*x4 <= 0; 

502976 *y1+ 42364120 *y2 + 4243098 *y3 - 41118270 *x1 - 2114422 *x2 - 711 *x3 - 
13084*x4 <= 0; 

505805 *y1+ 43635274 *y2 + 3805593 *y3 - 38772946 *x1 - 1967907 *x2 - 550 *x3 - 
10205*x4 <= 0; 

139899 *y1+ 27776945 *y2 + 2320248 *y3 - 18810566 *x1 - 1084844 *x2 - 327 *x3 - 
6152*x4 <= 0; 

101462342 * x1 + 4769915 *x2 + 891 *x3 + 15070*x4 = 1; 

y1, y2, y3, x1, x2, x3, x4>=0; 

Yukarıdaki Türkiye Halk Bankası A.Ş’ye ait matematiksel modelin çözümü sonucunda 
Tablo 3’de gösterilen 0.91085 teknik etkinlik değeri hesaplanmıştır.  

Yukarıdaki CCR modelinin duali (5), (6), (7) ve (8) kullanılarak ise aşağıdaki gibidir: 

Amaç Fonksiyonu  

MIN = α – ε.S1
- - ε. S2

-
 - ε. S3

- -ε. S4
-  - ε.S1

+- ε.S2
+- ε.S3

+  
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Kısıtlar: 

15080244 µ1+ 130461429 µ2+113885962 µ3+113111652 µ4+100011534 µ5+101462343 
µ6+89197383 µ7+42219390 µ8+4118270 µ9+38772946 µ10+18810566 µ11+ S1

- -
101462342 α = 0 

7154951 µ1+ 6395941 µ2+5828085 µ3+5388311 µ4+4488385 µ5+4769915 µ6+5021096 
µ7+2565317 µ8+2114422 µ9+1967907 µ10+1084844 µ11+ S2

- -4769915 α = 0 

1686 µ1+ 1348 µ2+995 µ3+999 µ4+978 µ5+891 µ6+879 µ7+666 µ8+711 µ9+550 µ10+327 
µ11+ S3

- -891α = 0 

24002 µ1+ 24112 µ2+19201 µ3+16416 µ4+17734 µ5+15070 µ6+14721 µ7+13036 
µ8+13084 µ9+10205 µ10+6152 µ11+ S4

- -15070 α = 0 

3025785 µ1+ 2562959 µ2+2422683 µ3+2265345 µ4+1319888 µ5+1764081 µ6+1070483 
µ7+588064 µ8+502976 µ9+505805 µ10+139899 µ11- S1

+ -1764081  = 0 

132901080 µ1+ 151404692 µ2+130755775 µ3+123813119 µ4+112621108 µ5+96111311 
µ6+97636971 µ7+49085232 µ8+42364120 µ9+43635274 µ10+27776945 µ11- S2

+ -
96111311  = 0 

13354230 µ1+ 11855091 µ2+11111920 µ3+10488466 µ4+8536524 µ5+8467092 
µ6+8326420 µ7+4768218 µ8+4243098 µ9+3805593 µ10+2320248 µ11- S3

+ -8467092  = 0 

µ1, µ2, µ3, µ4, µ5, µ6, µ7, µ8, µ9, µ10, µ11, S1
- , S2

-
 ,  S3

-, S4
-  , S1

+-, S2
+, S3

+ ≥ 0 

Yukarıdaki dual CCR modelinin primal modeldeki gibi çözüm değeri Türkiye Halk 
Bankası A.Ş için Tablo 3’de gösterdiğimiz 0,91085 değeri olarak bulunur.  

Benzer şekilde, yine Türkiye Halk Bankası A.Ş için saf teknik etkinlik değeri ise (9), 
(10), (11), (12) ve (13) kullanılarak Lingo 12 programında aşağıdaki matematiksel model ile 
bulunabilir. 
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Şekil 1. Lingo 12 Saf Teknik Etkinlik Değeri Hesaplama Örneği  

 

 

Yukarıda verilen Türkiye Halk Bankası A.Ş’ye ait saf teknik etkinlik değeri, Tablo 3’de 
gösterildiği gibi 0.93880 olarak hesaplanmıştır. Burada, @FREE, serbest değişken 
anlamındadır.  

Yukarıdaki matematiksel modelleme hesaplamaları tüm diğer bankalar için uygulanmış 
olup, Tablo 3’deki değerler elde edilmiştir. Bu noktada, DEA Solver yazılımı da 
kullanılmıştır. 

Banka etkinliğini değerlendirmek üzere; CCR modeli kullanılarak elde edilen teknik 
etkinlik skorları, BCC modeli kullanılarak elde edilen saf teknik etkinlik skorları, CCR/BCC 
formülüyle hesaplanan ölçek etkinliği skorları ve ölçeğe göre getiri özelliği durumu aşağıda 
Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Bankalara Đlişkin Etkinlik Değerlendirme Tablosu 

    Saf   Ölçeğe 

  Teknik Teknik Ölçek Göre 

Bankalar Etkinlik  Etkinlik  Etkinli ği Getiri 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Türkiye Đş Bankası A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Akbank T.A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 0.91085 0.93880 0.97023 Artan 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 0.96399 0.96830 0.99555 Artan 

Finans Bank A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

Denizbank A.Ş. 0.97293 0.99349 0.97931 Azalan 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 0.94583 0.94893 0.99673 Azalan 

ING Bank A.Ş. 1.00000 1.00000 1.00000 Sabit 

 

Tablo 3’de bankalara ilişkin etkinlik sonuçları detaylı incelendiğinde Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Đş Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 
Akbank T.A.Ş., Yapı Kredi Bankası A.Ş., Finans Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. hem ölçek 
etkinliği bakımından etkin üretim ölçeğinde çalışmakta hem de girdileri doğru tahsis ederek 
uygun çıktı üretimi sağlamışlardır. Dolayısıyla, teknik etkinlik bakımından yeterlidirler. 

Buna karşın, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank 
A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hem ölçek etkinliği bakımından etkin üretim ölçeğinde 
çalışmamakta hem de saf teknik etkinlik skorlarının gösterdiği gibi girdi bileşimini tahsis 
ederken yönetimsel bir etkinsizliğe de sahiplerdir. Dolayısıyla, araştırmada ele alınan girdi ve 
çıktı ölçütlerine göre teknik olarak etkinsiz durumdadırlar. Teknik etkinsizlik gösteren bu 
bankalardan Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ölçeğe göre 
artan getiri özelliği sergilerken, Denizbank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ölçeğe göre 
azalan getiri özelliği sergilemektedir. Bu sonuçlara göre, bir diğer analiz ise teknik olarak 
etkinsizliği saptanan bankaların, teknik olarak etkin duruma gelebilmeleri için örnek almaları 
gereken bankaların hangileri olduğu ve girdi ve çıktılarda hangi performans iyileştirmeleri ile 
etkin duruma gelecekleridir. Đlgili değerler, referans yoğunlukları ile beraber Tablo 4’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Teknik Etkin Olmayan Bankalar Đçin Referans Kümesi Yoğunluk Değerleri ve 
Đyileştirme Hedefleri 

  Etkin Girdi Hedefi Etkin Çıktı Hedefi   

Banka 

Mevduat 

(x bin) 

Faiz 
Giderleri 

(x bin) 
Şube 
Sayısı 

Personel 
Sayısı 

Net Kar 

(x bin) 

Krediler 

(x bin) 

Faiz 
Gelirleri  

(x bin) 
Referans Kümesi 
Yoğunluk Değerleri 

Türkiye Halk Bankası 
A.Ş. 91013680 4344770 811 13374 1811100 99969960 8467092 

Akbank 
T.A.Ş.=0.797  

ING Bank 
A.Ş.=0.048 (Đyileştirme Yüzdesi) -%10.30 -%8.91 -%8.91 -%11.26 %2.67 %4.02 %0 

Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O. 85984880 4354120 752 14191 1813070 98023850 8326420 

Akbank 
T.A.Ş.=0.115  

Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş.=0.640 (Đyileştirme Yüzdesi) -%3.60 -%13.28 -%14.39 -%3.60 %69.45 %0.40 %0 

Denizbank A.Ş. 38649070 2057180 525 9526 502976 50531660 4243098 Akbank 
T.A.Ş.=0.151  

ING Bank A.Ş.= 
1.145 (Đyileştirme Yüzdesi) -%6 -%2.71 -%26.09 -%27.19 %0 %19,28 %0 

Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. 35607830 1861350 455 8161 505805 45262510 3805593 

Akbank 
T.A.Ş.=0.169  

ING Bank 
A.Ş.=0.875 (Đyileştirme Yüzdesi) - %8.16 - % 5.41 

- 
%17.24 - %20.03 %0 %3.73 % 0 

 

Tablo 4, detaylı olarak incelendiğinde, göreli teknik etkinlik değeri en düşük olan 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. teknik olarak etkinlik sınırına ulaşmak için 10.30% daha düşük 
mevduat ile çalışmalı,  % 8.91 faiz giderlerini azaltmalı,  8.91% daha az şube sayısı ve 
11.26% daha az personel ile, 2.67% daha fazla net kar elde etmeli ve 4.02% daha çok kredi 
artışı sağlamalıdır. Bu konuda, referans alabileceği bankalar ise Akbank T.A.Ş. ve ING Bank 
A.Ş. olarak gözükmektedir. 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. teknik olarak etkinlik sınırına ulaşmak için 3.60% 
daha düşük mevduat ile çalışmalı, 13.28% faiz giderlerini azaltmalı, 14.39% daha az şube 
sayısı ve 3.60% daha az personel ile, 69.45% daha fazla net kar elde etmeli ve 0.40% daha 
çok kredi artışı sağlamalıdır. Bu konuda, referans alabileceği bankalar ise Akbank T.A.Ş. ve 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. olarak gözükmektedir. 

Denizbank A.Ş. teknik olarak etkinlik sınırına ulaşmak için 6% daha düşük mevduat ile 
çalışmalı, %2.71 faiz giderlerini azaltmalı, 26.09% daha az şube sayısı ve 27.19% daha az 
personel ile, 19.28% daha çok kredi artışı sağlamalıdır. Bu konuda, referans alabileceği 
bankalar ise Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş. olarak gözükmektedir. 

 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. teknik olarak etkinlik sınırına ulaşmak için 8.16% daha 
düşük mevduat ile çalışmalı, 5.41% faiz giderlerini azaltmalı, 17.24% daha az şube sayısı ve 
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20.03% daha az personel ile, 3.73% daha çok kredi artışı sağlamalıdır. Bu konuda, referans 
alabileceği bankalar ise Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş. olarak gözükmektedir. 

7. SONUÇ 

Bankacılık sektörünün etkin ve verimli çalışması ülke ekonomisi bakımından son 
derece önem arz etmektedir. Ayrıca diğer ekonomik sektörlerden farklı olarak bankacılık 
sektörü kaynak dağılımını belirleyen finansal bir aracılık görevi üstlenmektedir. Dolayısıyla, 
bankacılık sektörü ülkelerin ekonomik gelişmesinde merkezi konumda olduğundan bankaların 
etkinlik ölçümü önemli bir mevzudur. Bu bağlamda, aktif büyüklük bakımından belli 
olgunluğa ulaşmış bankalarımız genel ülke banka etkinliğini belirlediği için, bu bankaların 
etkinlik durumu incelenmiştir.  

Araştırmada kullanılan aracılık yaklaşımı ve belirlenen girdi ve çıktı ölçütlerine göre, 
35 milyarın üzerinde aktif büyüklüğe sahip bankaların 31.09.2014 tarihli bilanço, 01.01.2014-
31.09.2014 tarihleri arası gelir tabloları ve diğer finansal raporlarına göre teknik etkinlik 
değeri en düşük bankalar, küçükten büyüğe sırasıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Denizbank A.Ş. olarak 
belirlenmiştir.  

Đlgili bankaların teknik etkinlik değerlerinin düşük olması, etkin ölçek büyüklüğünde 
çalışmamaları ve girdi tahsisini doğru yönetememe nedenlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, ilgili 
bankaların etkin duruma ulaşmaları için girdi ve çıktı hedefleri de detaylı olarak belirlenerek 
referans almaları gereken bankalar tespit edilmiştir.  

Örneğin, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin referans kümesinde bulunan Akbank T.A.Ş., 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye göre girdi olarak  12% daha fazla mevduat kullanmakta, 12% 
daha fazla faiz gideri ödemekte, 8% daha fazla personel sayısı ile çalışmakta, buna karşın 
çıktı olarak,  28% daha fazla net kar, 28% daha fazla kredi toplamı ve 23% daha fazla faiz 
geliri elde etmektedir.  

Ayrıca, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin teknik olarak etkinlik sınırına ulaşması için 
10.30% daha düşük mevduat ile çalışması,  8.91% faiz giderlerini azaltması,  8.91% daha az 
şube sayısı ve 11.26% daha az personel sayısı ile,  2.67% daha fazla net kar elde etmesi ve 
4.02% daha çok kredi artışı sağlaması gerekmektedir. Benzer şekilde, etkin olmayan diğer üç 
banka için de etkinlik oluşumu sağlayacak girdi ve çıktı hedefleri belirlenmiştir.   

Sonuçları, banka türleri bakımından gruplandırarak incelersek, 3 adet yabancı sermayeli 
banka içerisinden (Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., ve ING Bank A.Ş.) birinin (Denizbank 
A.Ş) etkin olmadığını görüyoruz.  

Özel sermayeli bankalar içinden (Yapı Kredi A.Ş., Đş Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Garanti Bankası A.Ş.) ise yine sadece birinin (Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş.) etkin olmadığı sonucuna varıyoruz.  

Diğer taraftan, kamu sermayeli bankalar arasından (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.), iki bankanın (Türkiye 
Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O) etkin olmadığı bulunmuştur.  
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Yukarıdaki sonuçlar, kamu bankalarının diğer banka türlerine etkinliğinin daha düşük 
olduğu anlamındadır. Literatür incelendiğinde, Türk bankacılık sistemi hakkındaki 
çalışmaların en sık görülen sonuçlarından birisi, yabancı ve özel bankaların kamu bankalarına 
oranla çok daha etkin çalıştığıdır. Bu çalışmada da benzer durum görülmektedir. Şüphesiz 
‘etkinlik’ mutlak bir kavram olmayıp, seçilen girdi ve çıktılarla, kullanılan yöntemle 
değişebilir. Buna karşın çok farklı çalışmalar aynı noktaya işaret etmektedir. (Cingi ve Tarım, 
2000) çalışmalarında özel bankaların kamu bankalarına kıyasla daha etkin olduğu ve büyük 
ölçekli bankaların daha az etkin görünmesinin bu grupta önemli yer tutan kamu bankalarından 
kaynaklandığını belirtmektedirler.  Aynı şekilde (Yolalan, 1996) en etkin banka gruplarının 
sırasıyla yabancı, özel ve kamu bankaları olduğunu bulgulamıştır. Az sayıda olmakla beraber 
aksi yönde araştırmalar da vardır. (Zaim, 1995) çalışmasında kamu bankalarının özel 
bankalara oranla daha etkin olduğunu söylemiştir.  

Araştırma sonuçları, belirlenen girdi ve çıktılara göre, literatürle benzer şekilde 
öncelikle iyileştirmeye daha çok kamu bankalarının ihtiyaç duyduğunu, ardından yabancı 
sermayeli bankaların ve özel sermayeli bankaların ihtiyacı olduğunu göstermiştir. 
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ORHUN ABĐDELERĐNDEKĐ LĐDERLĐK VE YÖNET ĐM ANLAYI ŞININ 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN * 

Öz 

Gerçekleştirilen çalışmada öncelikle liderlik ve liderlik tarzları kavramları ifade edilmiştir. Bunun 
akabinde Orhun abideleri ve Göktürk Devlet sistemine ilişkin teorik bilgiler verilmiştir. Daha sonra Orhun 
abidelerindeki liderlik ve yönetim anlayışı değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı Orhun abidelerinde dönemin 
yöneticilerinin sergiledikleri liderlik tarzlarını belirleyebilmektir. Bu kapsamda Orhun abidelerindeki metinler 
detaylı bir şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde dönemin 
yöneticilerinin dört temel liderlik tarzını sergiledikleri görülmüştür. Buna göre Göktürk dönemi yöneticileri 
hizmetkâr liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı göstermektedir. 
Sonuç olarak Göktürk devlet yöneticilerinin liderlik tarzlarını etkili biçimde sergilediği ve belirli bir yönetim 
sistematiğini oluşturmuş kişiler olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Yönetim Anlayışı, Orhun Abideleri, Göktürk Devleti 

THE ASSESSMENT OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT APPROACH IN 
ORKHON INSCRIPTIONS 

Abstract 

In this study, primarily, the concepts of leadership and leadership styles are explained. Theoretical 
information related to Orkhon inscriptions and the Gokturk state system are also expressed. Then, leadership and 
management approach in Orkhon inscriptions are evaluated. The aim of the research is to determine of exhibiting 
leadership styles of the period managers in Orkhon inscriptions. In this scope, the texts in Orkhon inscriptions 
examined and evaluated in detail. As result of the conducted assessment, it is determined that the period 
managers exhibited four leadership styles. Accordingly, the managers of Gokturk period exhibited servant 
leadership style, strategic leadership style, visionary leadership style and authoritarian leadership style. As a 
result, it is expressed that the managers of Gokturk state exhibited effectively leadership styles and have created 
a certain management systematic. 

Key Words: Leadership, Leadership Styles, Management Approach, Orkhon Inscriptions, Gokturk 
State 

1.GĐRĐŞ 

Türk dili ve tarihi için Göktürk Devleti ve Orhun Abidelerinin önemi büyüktür. 
Özellikle Göktürk devrinin yönetsel ve liderlik faaliyetleri dikkat çekmektedir. Göktürk’lerde 
belirli bir devlet düzeni ve yönetsel yapının mevcut olması bu konuya olan ilgiyi 
artırmaktadır. Orhun Abideleri Göktürk devrine ilişkin çeşitli olayları kapsayan metinlerdir. 
Orhun Abideleri Kül Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk anıtlarından meydana 
gelmektedir. Kül Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk’un devleti yönetirken ne tür liderlik 
tarzı ve nasıl bir yönetim anlayışı sergilediği bu metinlerde mevcuttur. Göktürk devleti 
yöneticilerinin gelecek nesillere temel paradigmalarını yansıtan kalıcı bir yazıt bırakması çok 
önemlidir. Orhun abidelerinin Türk dili ve tarihi için taşıdığı önem düşünüldüğünde bu 
yazıtların içerdiği bilgilerin derinlemesine incelenmesinin değeri ortaya çıkmaktadır. Orhun 
abidelerindeki yönetim ve liderlik anlayışının incelenmesi ve gösterilen liderlik tarzları 
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belirlenerek Türk yönetim ve liderlik tarzlarının temellerine ilişkin bilgiler edinilebilir. Başka 
bir deyişle bu inceleme sayesinde Türk yönetim ve liderlik tarzının eski dönemlerdeki 
köklerinin ortaya konulması sağlanabilir. 

Gerçekleştirilen araştırmada Orhun Abideleri olan Kül Tigin, Bilge Kağan ve Bilge 
Tonyukuk yazıtlarının içerdiği bilgiler derinlemesine incelenerek dönemin üç üst düzey 
yöneticisinin liderlik tarzları belirlenmeye çalışılmıştır. Göktürk döneminin önemli olayları ve 
faaliyetlerinin ifade edildiği Orhun Abidelerinde dönemin yönetsel faaliyetlerinin nasıl 
gerçekleştiği ve yöneticilerin hangi liderlik tarzlarını sergilediği belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın amacı Orhun Abideleri olan Kül Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk 
yazıtlarındaki temel liderlik ve yönetim anlayışının belirlenmesidir. Ayrıca araştırmada 
liderlik ve liderlik tarzları, Orhun Abideleri ve Göktürk devlet düzenine ilişkin bilgiler de yer 
almaktadır. Günümüzde mevcut olan birçok liderlik tarzının bu abidelerdeki metinlerde olup 
olmadığına ilişkin detaylı incelemeler yapılmış, ilgili metinlerden değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bu sayede Göktürk dönemi yöneticilerinin temel liderlik anlayışı ve yönetim 
paradigması ortaya konulmuştur. 

2. LĐDERLĐK VE L ĐDERLĐK TARZLARI 

Sosyal bilimler çerçevesinde en sık tartışılan konulardan biri liderliktir. Liderlik 
olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bu konuda birçok görüş ileri sürülmekte, çeşitli teoriler 
üretilmekte ve yeni teorilerle her geçen gün ilerleme kaydedilmektedir. Bu nedenle liderlik 
kavramı geniş içerik ve çeşitlilik gösteren bir karakterdedir. Liderlik daha çok siyaset bilimi, 
sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi alanlarda ele alınan bir konu olmakla beraber örgütsel 
anlamda da tartışılmaktadır (Tevrüz, Erdem ve Bozkurt, 2012: 275). Liderlik bir grup kişiyi 
belli amaçlar çevresinde toplama ve bu amaçlara erişebilmek için onları harekete geçirme 
bilgi ve yeteneğinin birleşimi biçiminde tanımlanabilir (Yolaç, 2011, 63). Liderlik ortak 
amaçları yansıtan gerçek değişim ve sonuçları gerçekleştirmek niyetindeki liderler ve 
takipçileri arasındaki etkileme ilişkisidir (Daft, 2008a: 4). Liderlik bulunulan idari pozisyon, 
rol ili şkileri, etkileşim kalıpları, etkileme, davranışlar ve özelliklere göre açıklanabilir (Yukl, 
2010: 20).  

Liderlik ve lider davranışlarını açıklamaya çalışan özellikler teorisi, davranışsal 
liderlik teorileri, durumsallık teorileri, modern liderlik teorileri (dönüştürücü liderlik, 
işgördürücü liderlik ve karizmatik liderlik vb.) gibi pek çok teori mevcuttur. Bu teorilere bağlı 
olarak liderler demokratik, otoriter, paternalist, karizmatik, hizmetkâr, dönüştürücü, otantik, 
katılımcı, destekleyici gibi anlayışlardan birini gösterebilirler (Ürü Sanı vd., 2013: 64).  
Hizmetkâr liderlik işbirliğini, güveni, geleceği öngörebilmeyi, etkin dinlemeyi, sahip olduğu 
güç ve yetkilendirmede etik davranmayı içeren bir kavramdır. Hizmetkâr liderlik ortak iyilik 
için belirlenmiş amaçlara dönük olarak şevkli iş sürdürmede kişileri etkileme kabiliyeti 
biçiminde açıklanabilir. Hizmetkâr liderlik hizmet etmeye istekliliği ifade eder (Aslan ve 
Özata, 2011: 140). Hizmetkâr liderlik başkalarına hizmet etme, iş ortamında bütüncül bir 
yaklaşım sergileme ve topluluk duygusu inşa etme temeline dayanır (Spears ve Lawrence, 
2002: 4).  

Vizyoner liderlik tarzına göre liderler yeni ufuklar çizme yeteneği olan kişilerdir. 
Vizyoner liderlik tarzına göre liderlerin gelecek eğilimli davranışları önem arz etmektedir. 
Vizyoner liderlik bir ufuk liderliği olup geleceğe odaklanır. Vizyoner liderler ortaya 
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koydukları vizyonlarıyla öne çıkar (Aksu, 2009: 2439). Vizyoner liderlik tarzına göre liderler 
vizyonlarını yalnızca sözlü olarak ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda vizyonlarını 
davranışlarıyla astlarına yansıtır (Tekin ve Ehtiyar, 2011: 4010). Otoriter liderlik eski 
olmasına rağmen sık bir şekilde karşılaşılan liderlik tipidir. Otoriter liderlik tarzına göre karar 
verme ve yönetim yetkisi sadece liderdedir. Karizmatik liderlik kriz zamanlarında ortaya 
çıkan, kurtarıcı ve güçlü bir kişili ğe sahip olanlarda rastlanan bir tarzdır. Demokratik liderlik 
tarzına göre liderler astlarına rehberlik eder ve onların karar alma süreçlerine katılımına özen 
gösterir (Bakan ve Büyükbeşe, 2010: 75). Demokratik liderlik tarzına göre liderler yetkisini 
gruptaki kişiler ile paylaşma yoluna giderler (Tağraf ve Çalman, 2009: 138). Stratejik liderlik 
organizasyonlara bir gelecek hazırlama süreci biçiminde görülebilir (Yalçın ve Ay, 2011: 24). 
Stratejik liderlik organizasyonun tüm sorumluluğunu alan kişiler esasına dayanır (Uğurluoğlu 
ve Çelik, 2009: 125). 

Dönüştürücü liderlik gelecek, yenilik ve değişim temelli bir liderlik biçimidir. 
Đşgördürücü liderlik tarzı organizasyonel amaçlara erişmek için astlarının kendilerine verilen 
vazifeleri gerçekleştirmelerine odaklanır (Demir, 2008: 197). Đşgördürücü liderler verimlilik 
karşılığında mali ödüller veren, verimlilik olmadığında ise ödüllerden yoksun bırakan liderlik 
tipidir. Dönüştürücü liderler takipçilerinin çok iyi sonuçlar elde edebilmesi için onları teşvik 
eden ve onlara ilham veren bir davranış tarzı benimserler (Bass ve Riggio, 2006: 3). Katılımcı 
liderlik tarzında lider astlarının görüşlerini alarak ve onların katılımını teşvik ederek karar 
verir. Katılımcı liderler karar almadan önce astlarının düşüncelerini dinler. Destekleyici 
liderlik tarzına göre liderler dostluk gösteren ve astların ihtiyaçlarına odaklanan bir davranış 
sergiler (Bakan, 2009: 142). Paternalist liderlik tarzı astlarını kendi iyilikleri için babacan 
tavırla koruyan, gözeten ve mesleklerine dâhil olan bir liderlik biçimidir (Şendoğdu ve 
Erdirençelebi, 2014: 255-256).  

3. ORHUN ABĐDELERĐ VE GÖKTÜRK DEVLET S ĐSTEMĐ 

Göktürkler Đç Asyada sınırları daha önce görülmemiş genişlikte bir devlet 
kurmuşlardır. Göktürk Devletinin batıdaki sınırları Ceyhun ırmağı ile Hazar denizine 
uzanmıştır. Göktürk kağanları ile devlet adamları teşkilatçı ve her alanda gelişmeyi 
önemseyen medeniyetçi kişilerdir. Çin kaynakları Göktürk devletinin ilk yıllarına ait bilgiler 
verir. Burada Göktürkler’de 20 memuriyetin mevcut olduğu ve bu memuriyetlerin babadan 
oğla geçtiği yazmaktadır (Sümer, 1999). Göktürk devletinde Bumin Kağan ve Đstemi Kağan 
hükümdarlık yapmış, devleti ve yasaları idare etmişlerdir (Çoruhlu, 2010). Göktürk devleti 
belli bir zaman sonra Doğu ve Batı Göktürk Kağanlığı olarak ikiye ayrılmıştır (Cin ve 
Akgündüz, 2011: 76). Doğu Göktürk Devletinin 630 yılında yıkıldığı söylenebilir (Tanyeri 
2011: 17). 742 yılında Batı Göktürk Kağanlığının yıkıldığı ifade edilebilir (Agacanov, 2004: 
189). 

Göktürk devletinin Türk tarihinde önemli bir yeri vardır. Göktürk devleti 552-745 
yılları arasında yaşamıştır. Çinli tarihçilere göre Göktürk devleti belirli bir devlet düzeni 
anlayışına sahiptir (Salman, 2006: 12). Kül Tigin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı ve Tonyukuk 
yazıtları Orhun yazıtları olarak isimlendirilen ve II. Göktürk kağanlığı döneminde diktirilen 
abidelerdir. (Yılmaz, 2011: 65-66). Orhun yazıtları Türk dilinin en eski yazılı kaynaklarından 
biridir. Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk’un Türk milletinin o tarihlerdeki savaş ve 
mücadelelerini anlattığı metinlerdir. Bu metinler Türk hükümdarlık anlayışı, devlet düzeni, 
kültür ve geleneğine ilişkin çeşitli bilgiler barındırmaktadır (Batur ve Yıldırım, 2013: 314). 
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Orhun yazıtları ahengi ve edebi üslubuyla Türk devlet ve milletinin karşılıklı görevlerini ifade 
eden metinlerdir (Türkmen, 2013: 32). Orhun Abideleri iyi bir biçimde incelendiğinde kısa 
ancak temel bilgiler sağladığı ifade edilebilir. Bu abidelerin kişilere ait olma ve tarihli olma 
gibi değerleri mevcuttur (Roux, 2002: 24). 

Orhun yazıtlarında Bilge Kağan’ın kardeşi Kül Tigin ile beraber Çinlilere karşı 
gerçekleştirdikleri mücadeleleri anlatmaktadır. Orhun yazıtları Türk dilinin bu abidelerden 
önce de sistematik olarak varlığını göstermektedir. Bu yazıtlar öğüt veren bir üslup ile ifade 
edilmiştir (Emiroğlu, 2011: 1068-1069). Orhun yazıtları Göktürk tarihine ve Türk dilinin 
gelişme temellerine ışık tutmaktadır. Orhun yazıtları II. Göktürk kağanlığı dönemine (682-
745) ait bengü taşlardan oluşmaktadır (Temel, 2011: 47-48). II. Göktürk devletinin kurucusu 
Kutlug Đlteriş Kağandır. Kutlug Đlteriş Kağan’ın oğulları Bilge Kağan ve Kül Tigin’dir. Kül 
Tigin abidesi 732 yılında, Bilge Kağan abidesi 735 yılında oluşturulmuştur. Bilge Kağan bu 
abidelerde Göktürk tarihine ilişkin olayları tüm gerçekliğiyle anlatmaktadır (Alyılmaz, 2004: 
182). Göktürk dönemi Türk devlet gelenek ve törenlerinin en iyi bir şekilde gerçekleştirildi ği 
bir devirdir. Bu dönemdeki yazıtlarda tahta çıkma ile ilgili çok sayıda bilgi mevcuttur (Koçak, 
2011: 106).  

Orhun abideleri 8. Yüzyılın ilk yarısında dikilen ve anıt taş özelliğinde olan yazılı ve 
büyük taşlardır. Bu taşlar araştırmacıların runik yazı olarak isimlendirdikleri bir yazı ile 
kaleme alınmıştır. Bu abideler bugünkü Moğolistan’da Baykal gölüne dökülen Orhun nehri 
civarında olup ismini buradan almaktadır. Orhun abideleri iki kağan ve bir vezirin ifadelerini 
içermektedir. Kül Tigin abidesinin metni kardeşi Bilge Kağan tarafından kaleme alınmış, 
diktirilmi ş ve yeğenleri Yollug Tigin tarafından taşa kazınmıştır. Bilge Kağan abidesindeki 
metnin büyük çoğunluğu Kül Tigin abidesiyle aynıdır ve oğlu tarafından diktirilmiştir. 
Tonyukuk abidesi iki ayrı taştan meydana gelmektedir ve dönemin güçlü veziri Tonyukuk’un 
faaliyetlerini içermektedir (Aksan, 2014: 23-24). Orhun abideleri olarak bilinen yazıtlar bu 
ırmağın vadisinde bulunmaktadır. Bu abidelerin 3,75 metre yüksekliğinde dikilitaşlara 
yazıldığı ifade edilebilir (Roux, 2006: 149). 

Göktürklerde hükümdarlık veya devlet başkanlığı kağanlık ile gösterilmektedir. Başka 
bir deyişle devlet başkanı kağan unvanı bulundurur. Göktürklerde Kağanın vazifesi millete 
bakıp gözetmek, doyurmak, boyların birliğini sağlamak ve düşmanlara karşı durmaktır. 
Göktürk devletinde bir meclisin mevcut olduğu açıktır. Bu meclis yasama kurulu niteliği 
taşımaktadır. Göktürk kağanları meclisin tabii başkanı konumdadır. Bir hukuki kurum olan 
meclis Göktürklerde çok önemli yer tutmuş ve hükümdarların tahta çıkmasında çok önemli 
roller üstlenmiştir. Ülke meseleleri devamlı olarak devlet meclisinde görüşülmekteydi. Ancak 
coğrafi koşullar ve ülkenin durumu nedeniyle meclisin her zaman toplanması pek mümkün 
değildi. Ülke meselelerini hükümet idare ediyordu ve asıl meseleler o an için orada istişare 
ediliyordu. Göktürk hükümeti dokuz bakandan meydana geliyordu. Göktürk devlet teşkilatı 
devlet başkanlığı, yasama kurulu (toy) ve hükümet gibi birbirinden farklı kurumlardan 
oluşuyordu ve ayrı fonksiyonları vardı. Ancak kağan ülkeden birinci derece sorumlu 
olduğundan güç ve iktidar onun elindeydi (Taşağıl, 2014: 179-183).  

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

309 

4. ORHUN ABĐDELERĐNDEKĐ LĐDERLĐK VE YÖNET ĐM ANLAYI ŞININ 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

4.1. ORHUN ABĐDELERĐ VE HĐZMETKÂR L ĐDERLĐK 

Kül Tigin koyun yılının on yedinci günü öldü. Dokuzuncu ayın yirmi yedisinde yas 
töreni bitti. Kül Tigin kırk yedi yaşındaydı. Bu yazılar Kül Tigin’in yeğeni Yollug Tigin 
tarafından yazıldı. Yirmi gün boyunca bu taşa sürekli Yollug Tigin yazdı. Milletinize değerli 
evladınızdan, tay gibi oğullarınızdan daha iyi bakıyordunuz. Uçtunuz (Tanyeri, 2011: 103). 
Orhun Abidelerinde Kültigin ve Bilge Kağan’ın milletini ne kadar önemsediği ve hizmetkâr 
liderlik anlayışını benimsediği metinlerde görülmektedir. Göktürk devleti yöneticilerinin 
hizmetkâr liderlik anlayışı ile hareket ettikleri söylenebilir. Abidelerde Göktürk devleti 
yöneticilerinin milletine kendi oğullarından daha iyi baktığının ifade edilmesi hizmetkâr 
liderlik sergilendiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Orhun Abidelerinde ifade 
edilen milletinize kendi evlatlarınızdan daha iyi bakıyorsunuz sözü Göktürk devleti 
yöneticilerinin millet odaklı bir hizmetkâr liderlik sergilediğini ortaya koymaktadır. 
Hizmetkâr liderlerin kendi ihtiyaçlarından ziyade başkalarının ihtiyaçlarına daha çok ilgi 
göstermesi (Dalton, Hoyle ve Watts, 2011: 252) bu durumu doğrulamaktadır.  

Kağan oldum. Kağan olup fakir milleti birleştirdim. Fakir milleti zengin hale getirdim. 
Az milleti çok hale getirdim. Türk beyleri, milleti, bunu duyun! Amcam kağan olduğunda 
Türk milletini tekrar düzenledi ve besledi. Fakiri zengin, azı çok hale getirdi. Devletim 
mevcut olduğundan, kısmetim mevcut olduğundan yok olacak milleti ayağa kaldırdım hep 
doyurdum. Milleti giydirdim. Milletimi değerli devletliden, değerli kağanlıdan daha iyi hale 
getirdim (Ergin, 2012: 7-19). Yasalarımıza göre amcam kağan tahta çıktı ve Türk milletini 
tekrar örgütledi (Aydın, 2014: 92). Göktürk devleti yöneticilerinin fakir durumdaki milleti 
birleştirdiği, zengin hale getirdiği, nüfusunu artırdığı, tekrar düzenlediği, tekrar örgütlediği, 
giydirdiği ve refah sahibi ülkelerden daha iyi duruma getirdiğinin ifade edilmesi hizmetkâr 
liderlik tarzı sergilendiğini göstermektedir. 

Ben hiç de zengin ve varlıklı bir millete hükümdarlık yapmadım. Bunun aksine karnı 
aç olan ve yoksul bir millet üzerine hükümdarlık yaptım. Şans ve talihim olduğu için ölecek 
milletimi ayağa kaldırıp besledim (Tanyeri, 2011: 104-105). Göktürk devleti yöneticilerinin 
fakir ve yoksul bir milleti alıp iyi bir duruma getirdiği ve zor durumdaki millete hizmet ettiği 
hizmetkâr liderlik örnekleri olarak değerlendirilebilir. Hizmetkâr liderlerin kendisinden başka 
kişilere gerçekten değer veriyor olması (Daft, 2008b: 512) bu durumu doğrulamaktadır.          

Sarı altınları, beyaz gümüşleri, kenarlı ipeklileri, ipekli kumaşları, binek atları, has 
atları, aygırları, kara samurlarını, derileri, mavi sincabını Türküme, milletime kazanarak 
taksim ettim (Ergin, 2012: 61; Aydın, 2014: 85-86). Asla parlak millete iktidar olmadım; 
çoğunlukla aç bir millete kağanlık yaptım. Ölecek durumdaki milleti yeniden iyileştirdim. 
Fakir durumdaki milleti devamlı yükselttim. Kağanlığımda iyilikler gerçekleştirdim (Balcı, 
2011: 232-245). Orhun Abidelerinde Göktürk Devleti yöneticilerinin dönemin en değerli 
unsurları olarak sıralanan ipek, gümüş gibi unsurları kazanarak milletine dağıtması hizmetkâr 
liderlik gösterdiğinin ve milletine olan bağlılıklarının göstergesidir. Ayrıca yoksul millete 
iktidar olarak sürekli gelişme sağlayabilmiş olması ve birçok iyilik yapması hizmetkâr liderlik 
sergilendiğinin ortaya koymaktadır. 
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Bilge Kağan yiğit bir lidermiş. Komutanları da tabi ki bilge ve yiğitmiş. Beyleri de 
halkı da doğruluğu severmiş. Ülkelerine sahip çıkmış yasalar koymuşlar. Kendisi öldüğünde 
cenazesine Çin, Tibet, Đran, Bizans, Kırgız, Otuz Tatar ülkelerinden çok sayıda kişi gelmiş ve 
ağıt yakıp yas tutmuş. Bu derecede ünlü bir kağanmış. Taziye için Çin kağanından, Türgeş 
kağanından, Kırgız kağanından, Tibet kağanından ve çeşitli halklardan temsilciler geldi 
(Aydın, 2014: 54-74). Göktürk devleti yöneticilerinden Bilge Kağan öldüğünde diğer 
milletlerin gösterdiği saygı ve ilgi dikkat çekmektedir. Bu durum Bilge Kağan’ın kendi 
milletine büyük hizmetleri olan bir devlet adamı olarak diğer ülkelerden de saygı gördüğünün 
göstergesidir. Bilge Kağan’ın kendisinin, beylerinin, komutanlarının ve halkının doğru kişiler 
olması karşılıklı bir süreç olarak hizmetkâr liderlik tarzını benimsediğini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca öldükten sonra diğer milletlerin kendisine gösterdiği saygının sebebi kendi milletine 
yönelik hizmetkâr liderlik tarzını benimseyen bir kişi olmasıdır. 

Bilge Kağan öldüğünde birçok kişi geldi, altın ve gümüş fazlasıyla getirildi. Bilge 
Kağan öldüğünde komutanlar, karargâh komutanları, diğer komutanlar, Türk beyleri ve Türk 
milleti çok fazla saygı gösterdiler ve methiyeler düzdüler. Onun için değerli taşlar ve kalın 
ağaçlar getirdiler. Türk beyleri ve milleti hazırlandı ve işleri düzenlediler (Aydın, 2014: 106-
108). Bilge Kağan öldüğünde kendi komutanları, beyleri ve milletinin çok fazla saygı 
göstermesi, övmesi ve birçok kişinin gelerek değerli şeyler getirmesi dikkat çekmektedir. Bu 
durum Bilge Kağanın kendi devlet teşkilatı ve halkı tarafından ne kadar çok sevildiğini 
göstermektedir. Bilge Kağanın bu denli saygı duyulan ve takdir edilen bir lider olması onun 
yaşamında milletine yönelik hizmetkâr liderlik tarzını benimseyen bir kişi olması ile 
açıklanabilir. 

4.2. ORHUN ABĐDELERĐ VE STRATEJĐK L ĐDERLĐK 

Kül Tigin ile söz verdik. Babamızın ve amcamızın milletinin adı ve sanı yok edilmesin 
diye Türk milleti için gece gündüz çalıştık. Kardeşim Kül Tiginle, iki şad ile beraber öle yite, 
mahvolacak düzeyde çalışıp gayret ettim (Balcı, 2011: 232-233; Tanyeri, 2011:105; Aydın, 
2014: 65). Ben kağan olduğumda her tarafa dağılan millet geri geldi (Ergin, 2012: 19). 
Kardeşimle birlikte başa geçip kazanmasaydık Türk milleti ölüp yok olurdu (Aydın, 2014: 
101). Orhun Abidelerinde Kültigin’in ve Bilge Kağan’ın atalarından kalan devletin adı ve 
sanını sürdürebilmek için çok fazla gayret göstermesi stratejik liderlik sergilediklerini ortaya 
koymaktadır. Göktürk devleti yöneticileri milletinin adı ve sanının sürdürülebileceği bir 
gelecek oluşturabilmek için stratejik liderlik tarzı benimsemişlerdir. Kültigin ve Bilge Kağan 
atalarından devraldığı devletin devamı ve geleceği için aşırı bir çaba göstermiş ve dağılan 
milleti birleştirerek geleceğe odaklanmışlardır. Bilge Kağan ve Kültigin devletin üst 
yöneticileri olarak stratejik liderlik tarzı benimsemiş ve sorumluluğu yüklenmişlerdir. 
Stratejik liderlerin organizasyonun sürekliliğini sağlayan, organizasyonun kimliğine 
odaklanan, dış çevre koşullarında üstünlük sergileyen, üst kademelerin uygulamalarını içeren, 
organizasyonun yaşamını sürdürmesini sağlayan ve geleceği görebilecek yönlendirici yetenek 
ve karakterdeki kişiler olması (Ayan, 2013: 43-44) bu durumu doğrulamaktadır. 

Türk milleti içine zırhlı düşmanların akınına müsaade etmedim. Düşman atlarının 
koşmalarını engelledim. Đlteriş Kağan ve ben kazanmasaydık devlet de millet de olmazdı. 
Đlteriş Kağan kazandığından ve ben kazandığımdan ötürü devlet de devlet, millet de millet 
haline geldi (Tanyeri, 2011: 108). Göktürk Devleti yöneticileri milletin içine düşman 
akınlarına izin vermemiş ve savaşlarda üstünlük elde ederek devlet ve millet egemenliğini 
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sağlamışlardır. Düşman akınlarına izin vermeyecek şekilde devleti yönettikleri için dış çevre 
koşullarına hâkim oldukları ve stratejik liderlik tarzı sergiledikleri söylenebilir. Başka bir 
deyişle dış çevreyi dikkate alarak strateji ve taktik geliştirmeleri onların stratejik liderlik 
sergilediklerini göstermektedir. Devletin kurucusu Đlteriş kağan ile Kültigin ve Bilge Kağan 
kazandıkları için devletin ve milletin yaşamaya devam ettiğini ve varlığını sürdürdüğünü ifade 
ederek stratejik liderlik tarzı sergilediklerini ortaya koymuşlardır. 

Çugak-kuz’da ve Kara-kum’da bulunuyorduk. Milletimiz toktu. Düşmanımız 
çevremizde çoktu. Ateş gibi güçlüydük. Bu şekilde dururken haberci(casus) geldi (Tanyeri, 
2011: 109). Kırgızdan geldik. Türgiş kağanından casus geldi. Doğuda kağana karşı ordu sevk 
edelim diye söylemiş. Üç casus geldi. Kağan orduyu çıkarmaya karar verdi, on ok ordusu 
eksiksiz Yarış ovasında toplayalım diye söylemiş (Ergin, 2012: 73-75). Göktürk Devleti 
yöneticilerinin savaştıkları unsurlar hakkında bilgi toplamak için haberci veya casus 
kullanıyor olması ve savaştıkları grupların önceden ne yapacaklarını bu şekilde öğrenmesi 
stratejik liderlik tarzı gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu şekilde dış çevre koşullarını 
taratarak savaştıkları gruplar hakkında önceden bilgi alması stratejik liderlik göstergesidir. 
Düşmanlarının ne yapacağı hakkında önceden bilgi alarak ona göre strateji ve taktikler 
geliştirmesi devlet yöneticilerinin stratejik liderlik tarzını benimsedikleri ve değişen çevre 
koşullarına karşı her an hazırlıklı olduklarını göstermektedir. Stratejik liderlik tarzının en 
önemli öğelerinden birinin dış çevreyi taramak (Morrill, 2010: 161) olması bu durumu 
doğrulamaktadır. Stratejik liderlerin zorlu çevre koşullarındaki belirsizlik ve karışıklık 
ortamında ortaya çıkması, artan çalkantılı bir çevreyle mücadele etmesi, çevre koşullarına 
uygun cesur kararlar alabilmesi, geleceği öngörebilmesi, değişkenlikle başa çıkabilmesi ve 
dinamik bir çevredeki fırsat ve tehditlere göre sağlam bir yapı oluşturabilmesi (Ayan ve 
Kahraman, 2013: 12) bu durumları doğrulamaktadır. 

Türk kağanı Ötüken ormanı dağlarında yaşarsa ülkede sıkıntı meydana gelmez (Aydın, 
2014: 81). Türk kağanını, Türk milletini Ötüken topraklarına Bilge Tonyukuk eriştirdi. 
Ötüken’e geldiğimizi işiten güneydeki, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki milletler buraya 
geldiler. Öncelikle Kırgızlara sefer yapsak daha iyi olur diye söyledim. Kögmen’in yolu bir 
taneymiş, o da kapanmış diye işittim ve bu yolu kullanmak işimize yaramaz dedim. Kılavuz 
istedim ve bozkır azlarından bir kişi buldum. Az ülkesinin yolu Anı ırmağı civarındaymış ve 
ancak bir at geçecek ölçüdeymiş. Bu kılavuz daha önce gitmiş. Bir atlı geçebiliyorsa o yolu 
kullanmamız mümkündür diye söyledim. Uzaklara öncü birliklerimi yolladım, karakol 
(gözetleme) kuleleri yaptırdım. Kağanımla seferler düzenledik (Aydın, 2014: 119-129). 
Göktürk devleti yöneticileri stratejik bir merkez olarak ötüken ormanını seçmiştir. Ötüken 
ormanının Göktürkler için güvenli ve stratejik bir bölge olduğu söylenebilir. Bu nedenle 
çevredeki milletinin oraya geldiği görülmektedir. Göktürk devleti yöneticilerinin sefere 
çıkarken yol bulmak için kılavuz kullandığı başka bir deyişle çevreyi tanıyan kişilerden 
yardım aldığı stratejik liderlik tarzının gösterildiğinin bir kanıtıdır. Çevredeki durumu 
tanıyarak buna uygun hareket etmek için kılavuzlardan yararlandıkları görülmektedir. Kılavuz 
kullanarak çevreyi bilerek hareket etmesi stratejik liderlik tarzı göstergesidir. Ayrıca Göktürk 
devleti yöneticilerinin öncü birlikler kullanması ve gözetleme kulelerinden yararlanması 
çevreyi tanıma ve analiz etmeye yönelik stratejik liderlik uygulamalarıdır. 
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4.3. ORHUN ABĐDELERĐ VE VĐZYONER L ĐDERLĐK 

Çin kağanı tarafından usta getirttim, benim talebimi geri çevirmedi. Çin kağanı en iyi 
oymacılarını yolladı. Onlara taş yontturdum. Gönlümdeki sözlerimi ve küçük kardeşim Kül 
Tigin havadislerini buradan bakarak evladınıza öğretin. Türk milletini toplayıp memleketlere 
hâkim olduğunuzu, hata edip ayrılığa düştüğünüzü ve ihtarlarımı buraya kazıdım. Ona göre 
bunları bilin ey şanlı Türk milleti, beyleri. Ebedi taşa kazıdım. Kalıcı abide yaptırdım. Ona 
bakarak bilin. Đçini dışını ayrıca düzenlettim, erkek evladınızdan yabancılara kadar buna 
bakarak öğrenin (Balcı, 2011: 242-254). Bütün sözlerimi ebedi taşa yazdım. Ona bakarak 
öğrenin. Ben ebedi taş yaptırdım. Gönüldeki sözümü kazıttım. On ok oğlundan yabancına dek 
bunu bilin ve öğrenin. Erişilir bir yerde ebedi taş yaptırdım. Türk beyleri, milleti, bunu 
dinleyin. Türk milletini toplayıp ülke kuracağını da yanılıp öleceğini de yine buraya kazıdım 
(Ergin, 2012: 7-59; Aydın, 2014: 84).  

Göktürk Devleti yöneticileri oymacılara taş yontturmuş ve milletine yönelik kalıcı 
olacak bir vizyon bırakmıştır. Bu vizyona göre Türk milletine geçmişteki hatalarını 
tekrarlamamasını, ayrılığa düşme gibi olumsuzluklara kapılmamasını, ihtarlarını dikkate 
almasını, yanılmalara karşı dikkatli olmasını ve milletin evlatlarına bunları öğretmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Bir kalıcı vizyon olarak görülebilecek sözler ve düşüncelerin bu 
abidelerde mevcut olması dönemin yöneticilerinin vizyoner liderlik tarzı gösterdiklerinin bir 
işaretidir.         

Bilge Kağan’ın bu abidelerin kalıcılığını vurgulamış olması vizyoner liderlik tarzı 
sergilediklerinin açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu abidelerin nesiller boyunca 
kalıcı olacak bir karakterde yazılmış yapısı ve metinde belirtildiği gibi ulaşılabilir bir yere 
konulmuş olması önemlidir. Bu abidelerdeki ifadelerin özellikle gelecek nesillere kalıcı bir 
karakterdeki bir yazı kazınarak bırakılmış olması vizyoner liderlik tarzı gösterildiğinin 
belirtisidir. Göktürk yöneticileri kalıcı vizyonlarını asırlarca silinmeyecek bir yapıda ve 
geleceğe yönelik bir içerikte bırakmışlardır. Başka bir ifadeyle Göktürk Devleti yöneticileri 
vizyonlarını taşa kazıtarak vizyoner liderlik tarzının ilk örneklerini sergilemişlerdir. Diğer bir 
ifadeyle Göktürk Devleti yöneticileri gelecekte milletinin nasıl davranması gerektiğine ilişkin 
kalıcı vizyonlarını yazılı olarak bırakmıştır. Vizyoner liderlerin vizyonlarını takipçilerine 
anlatabilme becerisine sahip olan kişiler olması ve bunu astlara sözlü ve yazılı bir biçimde 
iletmesi (Tekin ve Ehtiyar, 2011: 4010) ifade edilenlere paraleldir. Vizyoner liderliğin 
geleceğe yönelik olması, geleceği tasarlamaya yönelik çabalar gerektirmesi ve vizyon 
istikametinde kolektif bir bilinç gerektirmesi (Doğan, 2007) bu durumu doğrulamaktadır. 
Vizyoner liderlerin bir vizyon ortaya koyması ve bu vizyonun lider ve takipçileri arasında bir 
köprü vazifesi görmesi (Westley ve Mintzberg, 1989) ifade edilenleri desteklemektedir. Bu 
kapsamda kalıcı bir vizyon niteliğinde olan abidelerin Göktürk Devleti yöneticileri ile Türk 
milleti arasında bir köprü vazifesi gördüğü söylenebilir. 

4.4. ORHUN ABĐDELERĐ VE OTORĐTER L ĐDERLĐK 

Dört taraf düşmanla çevreliymiş. Ordu sevk edip dört taraftaki milleti alarak devamlı 
hükmetmiş. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına dek, 
batıda Demir kapıya dek erişmiş. Kırk yedi defa ordu sevk edip yirmi savaş yapmış. Yedi defa 
ordu sevk edip, yirmi savaş gerçekleştirmiş. Devletlileri devletsizletmiş, kağanlıları 
kağansızlaştmış, düşmanları yenmiş. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün 
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batısına, kuzeyde gece ortasına dek bulunan millet benim kontrolümdedir. Bu sayıdaki milleti 
düzene soktum (Ergin, 2012: 9-57).  Amcam hakan ile doğuda Sarı Irmak ve Şantung ovasına, 
batıda Demir Kapı’ya dek seferler düzenledik, Köğmen dağlarının ötesine kadar seferler 
düzenledik. Toplam yirmi beş defa sefer düzenledik, on üç defa savaştık. Devletlileri devletsiz 
bıraktık, hakanlıları hakansız bıraktık, dizlilere diz çöktürdük, başlılara bağ eğdirdik (Tanyeri, 
2011: 104). Dört taraf sürekli düşmanmış asker sevk edip dört taraftaki millete hâkimiyet 
sağlamış. Asker sevk edip savaş yapmış hanlıları hansız bırakmış, düşmanları sulhperver 
yapmış kuvvetlileri ezmiş (Balcı, 2011: 226-230). Yurtluları yurtsuz kılmış, kağanlıları 
kağansız kılmış, düşmana üstünlük sağlamış ve asilere diz çöktürmüş. Kazandığımız, düzen 
getirdiğimiz ülkemiz ve yasalarımız mevcuttu. Doğuda Şandong ovasına dek seferler 
düzenledim. Büyük okyanusa erişmeme az kaldı. Tibet’e erişmeme az kaldı. Batıda Đnci 
ırmağını (Sirderya) geçerek Demir kapıya dek seferler düzenledim (Aydın, 2014: 52-63).  

Göktürk Devleti yöneticilerinin dönemin şartlarının gerektirdiği bir şekilde otoriter 
liderlik tarzını kullandığı söylenebilir. Orhun Abidelerinde yer alan baş eğdirmiş, diz 
çöktürmüş, kağansızlaştırmış, ilsizletmiş ve çeşitli yerleri ele geçirmiş gibi ifadeler dönemin 
yöneticilerinin otoriter liderlik sergilediklerinin bir göstergesidir. Ayrıca dört yandaki millete 
hükmetmesi, art arda sefer ve savaşlar yapmış olması, hâkimiyet arayışları dönemin 
yöneticilerinin şartların gerektirdiği bir biçimde otoriter liderlik sergilediğini ortaya 
koymaktadır. Otoriter liderlik tarzının hiyerarşik yapılarda görülmesi, tüm kararların lider 
tarafından alınması, bütün plan, politika ve stratejilerin sadece liderce oluşturulabilmesi 
(Yeniçeri ve Seçkin, 2011: 101) ifade edilenleri desteklemektedir. Otoriter liderlik tarzına 
göre liderlerin takipçileri üzerine mutlak otorite ile kontrol sağlaması ve sorgusuz itaat 
beklemesi (Kiazad vd., 2010: 513-514) ifade edilenleri doğrulamaktadır. Bu kapsamda 
Göktürk Devleti yöneticilerinin milletini düzene sokması otoriter liderlik tarzı olarak 
görülebilir. Başka bir deyişle kendi milletine ve diğerlerine düzen ve kontrol sağlaması 
Göktürk Devleti yöneticilerinin otoriter liderlik sergilediklerinin bir göstergesidir. Göktürk 
yöneticilerinin dört taraftaki millet üzerine kontrol, hâkimiyet ve düzeni tesis etmek amacıyla 
seferler düzenlemesi otoriter liderlik örnekleridir. Göktürk devleti yöneticilerinin çeşitli 
bölgelere ulaşmaya çalışması dönemin koşullarına uygun olarak devletin sınırlarını 
geliştirmek anlayışının göstergesidir. Bu durum otoriter liderlik tarzının bir yansıması olarak 
görülebilir. 

Bugün ben kocadım ve yaşlandım. Herhangi bir ülkede kağanlı bir milletin benim gibi 
bir devlet adamı mevcutsa, o milletin ne gibi bir sıkıntısı olur (Tanyeri, 2011: 108). Kendim 
ihtiyarladım ve yaşlandım. Herhangi bir memleketteki kağanlı millette böyle biri mevcutsa, ne 
sıkıntı görecekmiş? (Ergin, 2012: 81). Göktürk Devleti yöneticilerinin yetkinin sadece 
kendisinde toplanması nedeniyle otoriter liderlik tarzı sergilediği söylenebilir. Aynı zamanda 
dönemin yöneticilerinin kendilerinin yeterli gördükleri ve tüm sıkıntıların üstesinden 
gelebileceklerini düşündükleri söylenebilir. Bu kapsamda dönemin yöneticilerinin güçlü 
otorite eğilimi, mutlak hakimiyet algısı ve yüksek üstünlük anlayışına sahip olması nedeniyle 
otoriter liderlik tarzı sergilediği ifade edilebilir. Otoriter liderlerin kendilerini daha fazla 
bilgiye sahip olarak görmesi, doğru olan şeylerin ancak kendi yollarıyla yapıldığında doğru 
olduğuna inanması, takipçileri üzerinde kişisel üstünlüklerini tekrarlaması, otorite kendi 
elinde olduğu için tek yönlü kararlar alması, kişisel hâkimiyet sağlaması, güçlü bir itaat 
beklemesi (Ayan, 2013: 39) ve yönetim yetkisinin sadece liderde olması (Bakan ve 
Büyükbeşe, 2010: 75) bunları desteklemektedir. 
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5.TARTI ŞMA VE SONUÇ 

Gerçekleştirilen araştırma sonucunda Orhun Abidelerinde dönemin devlet 
yöneticilerinin hizmetkâr liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter 
liderlik tarzı sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda Göktürk Devleti 
yöneticilerinin liderlik ve yönetim anlayışının detaylı olarak incelendiği söylenebilir. Göktürk 
Devleti yöneticileri olan Kül Tigin, Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk devleti idare ederken 
dört temel liderlik tarzını sergilediği söylenebilir. 

Göktürk devleti yöneticilerinin milletine kendi evlatlarından daha iyi bakması, 
milletinin ihtiyaçlarına odaklanması, milleti zenginleştirmesi, milletinin nüfusunu artırması, 
kazandığı altın, gümüş ve ipek gibi değerli şeyleri milletine bölüştürmesi, çok kötü durumdaki 
milleti düzlüğe çıkarması hizmetkâr liderlik sergilendiğinin birer göstergesidir. Bilge Kağan 
öldükten sonra çevredeki birçok milletten birçok kişinin ve temsilcinin gelerek yas tutulması, 
kendi devlet teşkilatından komutanlar, beyler ve milleti tarafından saygı ve övgü sergilenmesi 
milletine yönelik hizmetkâr liderlik tarzı gösterdiklerini ortaya koymaktadır. 

Göktürk devleti yöneticilerinin milletin adı ve sanına sahip çıkmak için gece gündüz 
çalışması, dağılan milleti birleştirmesi, milletin ve devletin bekası için aşırı bir gayret sarf 
etmesi, dış çevre koşullarına hâkim olarak düşman akınlarına izin vermemesi, dış çevre odaklı 
strateji ve taktikler geliştirmesi, dış çevreden bilgi alabilmek için casus veya haberci 
kullanması, ötüken ormanını stratejik bir merkez olarak seçmesi, sefere çıkarken yolların ne 
durumda olduğunu saptayabilmek için kılavuz kullanması, çevre koşullarına uygun hareket 
etmek için kılavuz kullanması, seferlerde öncü birlikler kullanması ve gözetleme kuleleri 
yaptırarak çevre temelli hareket tarzı benimsemesi stratejik liderlik tarzını kullandıklarının 
göstergesidir. 

Göktürk devleti yöneticilerinin gönlündeki önemli sözleri abidelere kazıtarak kalıcı bir 
vizyon olarak millete bırakması, milletine yönelik ihtar, ikaz ve öğütlerini önemle 
vurgulaması, abidelerin kalıcılığına sürekli vurgu yapması, abidelerin kalıcı bir vizyon 
niteliğinde olması, milletine geleceğe yönelik yazılı bir vizyon bırakması, milletinin 
evlatlarına ve yabancılarına kadar bu kalıcı vizyonu bilmesi ve öğretmesi gerektiğini 
vurgulaması ve bu yazıtları ulaşılabilir bir mekanda diktirmesi vizyoner liderlik tarzının 
sergilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu kalıcı vizyonun yazılı olarak bırakılmasının 
Göktürk Devleti yöneticileri ile milleti ve gelecek nesiller arasında bir köprü görevi görmesi 
vizyoner liderlik tarzının sergilendiğinin göstergesidir. 

Göktürk devleti yöneticilerinin dört taraftaki millete hükmetmesi, baş eğdirmesi ve diz 
çöktürmesi, sıklıkla ordu sevk edip birçok sefer yapması, diğer milletleri kağansız ve 
devletsiz bırakması, büyük okyanus gibi uzak sınırlara doğru devletini sürekli genişleterek 
yeni yerlere hâkim olma arzusu otoriter liderlik tarzı sergilendiğinin birer göstergesidir. 
Ayrıca gücün hükümdarda toplanması, hiyerarşiye önem verilmesi, plan ve stratejilerin kağan 
merkezli yapılması, yöneticilerin bütün sıkıntıların ancak kendileri tarafından aşılabileceğini 
düşünmesi otoriter liderlik tarzı sergilendiğini göstermektedir. 
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MURATHAN MUNGAN’IN “MURADHAN Đ LE SELV ĐHAN YA DA B ĐR 
BĐLLUR KÖ ŞK MASALI” Đ SĐML Đ HĐKÂYESĐNĐN GELENEKSEL MASAL YAPISI 

ĐÇĐNDE ĐNCELENMESĐ 
 

Zehra YAZBAHAR ∗ 

Öz 

Halk edebiyatını yaşatan malzemelerden birisi olan masal, “insanlığın umudunun ve özlemlerinin 
simgesel unsurlarını” bünyesinde barındırır ve bu malzeme, birçok sanatkâr tarafından kullanılır. Murathan 
Mungan da hikâyelerinin çoğunda, halk edebiyatı türlerine, özellikle masala ve masal motiflerine, yer verir. 
Diğer bir ifadeyle, yazarın hikâyeleri incelendiğinde, hikâyelerinde geniş yer tutan yönelimlerden biri de 
masaldır. Çalışmada masal konusunun Murathan Mungan’ın “Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur Köşk 
Masalı” hikâyesinde ele alınış biçimi irdelenmiş ve yazarın bahsi geçen konuya yaklaşımı verilmeye 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda geleneksel masal tanımından ve geleneksel masalın özelliklerinden bahseden kısa bir 
girişten sonra yazarın bahsi geçen hikâyesindeki masal unsurları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Çağdaş ve geleneksel masal, Murathan Mungan, Lal Masallar, “Muradhan ile 
Selvihan ya da Bir Billur Köşk Masalı”. 

ANALYSING MURATHAN MUNGAN'S “MURADHAN Đ LE SELV ĐHAN YA 
DA BĐR BĐLLUR KÖ ŞK MASALI” WITHIN THE FRAMEWORK OF 

TRADITIONAL TALES 

Abstract 

Tales, one of the tools that keeps folk literature alive, contain the representative components of 
humankind's hopes and longings, and this tool is used by many artists. In most of his tales Murathan Mungan 
also takes advantage of folk literature, its different types, especially tales and pattern. In other words when 
writer’s story was examined, one of the orientation is tale which is located in his stories. We studied how he had 
handled the subject of his tale “Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur Köşk Masalı” and his approach in 
general. Following a short introduction about traditional tales, their definition and qualities, we examined the 
elements of the tales in his book. 

Key Words: Contemporary and traditional tales, Murathan Mungan, Lal Masallar, “Muradhan ile 
Selvihan ya da Bir Billur Köşk Masalı”. 

 

I. GĐRĐŞ 

“Her bilgi kırıntısı, büyük bir gerçeğe, saklı bir gize, 
oradan da geniş bir yelpazede saçaklanan bir rivayet 
efsununa dönüşüyordu.” 

     Murathan Mungan (Mungan, 2011: 78) 

Geçmişi yaşadığımız zamana taşıyan, ayrıca yaşadığımız zaman ile gelecek arasında 
bağlantı kuran ve böylelikle millî kültür varlığını devam ettiren, milletlere ait olan unsurlar 
vardır. Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve koruyabilmesi ise bahsi geçen kültürel 
unsurlarla mümkündür. Türk milletinin bu kültür hazinesinde efsanelerden destanlara, 
destanlardan türkülere, türkülerden fıkralara kadar birçok birikime rastlamak mümkündür. Đşte 
bahsi geçen birikimlerden biri de halk edebiyatının anlatmaya dayalı türleri içinde boy 
gösteren masaldır. Geçmişten bugüne kadar hayatta kalmayı başaran ve anonim halk edebiyatı 

                                                      
∗ Doktora Öğrencisi; Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yeni Türk 
Edebiyatı); zehra-yazbahar@hotmail.com  
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unsurlarından olan masal, genellikle çocuklarla özdeşleştirilmesine karşın yalnız onlar için 
değil tüm insanlar için önemli bir yere sahiptir. Başka bir ifadeyle, çocuklardan yetişkinlere 
herkese hitap eden masal, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yaşamın ifadesi olarak karşımıza 
çıkar ve gerçeğin, her kurmaca metinde olduğu gibi, renkli dünyalarla yeniden yaratıldığı bir 
anlatım türüdür. Masalların kaynağının ne olduğu ya da ilk olarak nerede, ne zaman ve nasıl 
ortaya çıktığı konusunda çeşitli araştırmalar yapılıp bu konuda görüşler sunulmuştur. 
“Mitolojik görüş; masalın mitolojiden üretildiğini, bunun ise eski Hint mitolojisine, kutsal 
metin sayılan Rig-Vedalar’a kadar dayandığını savunur. Tarihi görüş, Hindistan’ı kaynak 
göstermek konusunda ilk görüşle aynı doğrultudadır, fakat parçalanan mitler, tarihi devirler 
içinde şekillenerek masalları oluşturmuştur, tezini ileri sürer. Böylece Arap, Đran ve Ortaçağ 
Avrupa masallarının kaynağını da Hindistan’a bağlar. Masalların kaynakları hakkındaki son 
görüş ise antropolojik araştırmaları esas alan görüştür. Buna göre masallar insanların bir 
arada yaşamaya başlamasıyla oluşan komünlerin artıklarıdır. Kültürlerin paralel olarak 
gelişmesi sonucu benzer masalların ortaya çıktığını, birbirinden bağımsız bir şekilde benzer 
hikâye örgüleri ortaya çıkardığını savunur.” (Yonar, 2011: 180) Đnsanları manevi olarak sarıp 
sarmalayan kültür unsurlarından olmakla birlikte sözlü kültür geleneği içinde beslenip dilden 
dile dolaşarak yazılı kültüre de ulaşmış bu tür; Habeşçe “mesl”, Đbranice “masal”, Arapça 
“mesel, masal” sözcüklerinden türeyerek dilimize girer. Geçmişte masal sözcüğü ile aynı 
anlama gelen mesel, “atalardan gelen ve onların yıllar içindeki deneyim ve gözlemlerine 
dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve klişeleşmiş özlü sözlerle öğüt ve hüküm içerecek 
biçimde yansıtan, lafzı ve anlamı beğenilerek nesilden nesile aktarılan, çoğunlukla aslî 
durumuna benzeyen halleri açıklamak ve örneklemek amacıyla kullanılan anonim mahiyetteki 
özdeyiş” (Durmuş, 2004: 293) anlamındayken Türk Dil Kurumu, masal kavramının tanımını 
“genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, 
hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan 
edebî tür; boşuna söylenmiş söz”  
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.551855
256d5a41.48564916, 05.12.2014) şeklinde verir.  Đnsanların yanında hayvanlar, bitkiler, 
hayali yaratıklar, eşyalar gibi kahramanları olan masalın farklı birçok tarifleri1 yapılsa da 
masalı şu şekilde tanımlayabilmek mümkündür: 

 “Sözlü kültürün en önemli ürünlerinden olan masalı, karakteristik 
özelliklerini dikkate alarak; kendisine ait kavramları ve anlatım dili 
ile olağan ve olağanüstü olayları anlatan eğitici nitelikli, geleneksel 
ve kolektif karakter taşıyan nesir ürünler olarak tanımlayabiliriz. Bu 
tanıma ayrıca, masallarda zaman ve mekân kavramının olmadığı, 
herhangi bir zamanda ve genellikle herhangi bir yerde / ülkede 
geçtiğini de eklemeliyiz. Masallar bu özellikleriyle yaşadığımız 
dünyadan farklı bir dünya yaratarak, iyiliğin ve iyilerin kazandığı, 
kötülerin kaybettiği, insanların mutlu olduğu, özlenen bir toplumsal 

                                                      
1 Masalın tanımı ve kaynağı ile ilgili ulaşabildiğimiz ve bilgi alınabilecek kaynakları şu şekilde sıralayabiliriz: 
Eflatun Cem Güney, Masallar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997; Erman Artun, Anonim Türk Halk 
Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayınları, Đstanbul 2004; Metin Karadağ, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Ekin 
Yayıncılık, Ankara 1995; Orhan Acıpayamlı, Halk Bilimi Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara 1978; Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara 1999; Şükrü Elçin, Halk 
Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2001; V. Propp, Masalın Biçimbilimi, çeviren: Mehmet Rıfat-Sema 
Rıfat, BFS Yayınları, Đstanbul 1985. 
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düzen yaratarak insanlara umut verir. Masallar hayali görünüşlerinin 
yanında, ince bir mantığı ve derin bir halk felsefesini telkin ederler. 
Masallar boy bakımından da kısadırlar. Dinleyicileri sıkıp, 
usandırmazlar. Masal bittiğinde, dinleyicinin ağzında tadı kalır. 
Dinleyiciler ‘mutlu son’dan sonra bile kahramanların yaşantılarını 
merak eder ve masalın bittiğine üzülürler.” (Aslan, 2003: 397)  

Birçok yazar tarafından “hikâye, kıssa, fabl, efsane” karşılığında kullanılmasına rağmen 
hayal ürünü olması özelliğiyle diğer halk anlatı türlerinden ayrılır ve ulusların kültürel 
değerlerini taşıması bakımından toplumsal bir işlev üstlenir. Özkan Çobanoğlu masalın 
işlevlerini dört başlıkta verir: 

♦ Hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi 

♦ Değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme 

♦ Eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi işlevi 

♦ Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için bir kaçıp kurtulma mekanizması 
(Çobanoğlu, 2005: 163-164)  

Yukarıda verilen kapsamlı tanım ve işlevler; masalın, aynı zamanda işlevlerinin ne 
olduğunun yanında özelliklerinin neler olduğu sorusuna da cevap verir. Tanımdan ve 
işlevlerden hareketle masalın genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

♦ Olaylar ve kahramanlar, çoğunlukla olağanüstü özellikler taşır. 

♦ Hayal ürünüdür. 

♦ Genellikle zaman ve mekân belirsizdir. 

♦ Đnandırıcılık iddiası olmamasına rağmen insanları inandırır. 

♦ Ortaya çıktığı zaman ve kültürden izler taşır. 

♦ Çocukların yanında yetişkinlere de hitap eder. 

Araştırmacılar masalları çeşitli sınıflandırmalara tabii tutsa da biz, “olağanüstü 
özellikler taşıyan masallar” ve “gerçekçi masallar” olmak üzere genel iki başlık altında 
sınıflandırmayı uygun görüyoruz. Masal denilince akla gelen ilk kavram olan olağanüstü 
masal; cin, peri, dev gibi olağanüstü varlıklar etrafında şekillenen, konu ve kahramanlar 
itibariyle hayal ürünü özellikler taşıyan masallardır. Gerçekçi masallar ise, hem kahramanlar 
hem de geçen olaylar bakımından gerçek hayata daha yakın olan masallardır. Zira Murathan 
Mungan’ın inceleyeceğimiz hikâyesini, gerçekçi masallar kategorisinde verebiliriz.  

Bu çalışmada Murathan Mungan’ın bahsi geçen hikâyesi; yazarın hikâyeyi ele alış 
biçimi ve metodundan hareketle bir bütün hâlinde incelenmeye çalışılacaktır. Masalın tanımı 
ve özellikleri konusunda kısa bir bilgi verdiğimiz girişten sonra Murathan Mungan’ın halk 
edebiyatına yaklaşımı ve masallardan ilham alarak yazdığı “Muradhan ile Selvihan ya da Bir 
Billur Köşk Masalı” isimli hikâyesinde yer alan masal unsurlarını inceleyebiliriz. 
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II. “MURADHAN Đ LE SELV ĐHAN YA DA B ĐR BĐLLUR KÖ ŞK MASALI” 
ĐSĐML Đ HĐKÂYEN ĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 
 

A. Murathan Mungan’ın Masala Yaklaş ımı 

“Gökyüzünde bir bulut parçası. Duru, aydınlık, masmavi 
gökyüzünde nereden bittiyse bir serseri bulut parçası. 
Tek başına dağ doruklarına kona göçe, kendi kendine 
eğleşen.” 

                  Murathan Mungan (Mungan, 2011: 7) 

Anonim halk edebiyatı mahsullerinin en yaygın olanlarından biri olan masallar, 
insanların hayal dünyasının zenginliğini gösteren önemli örneklerindendir. Halk hikâyesi ya 
da destan kadar uzun olmayan masalların dili, açık ve sadedir. Çoğunlukla olağanüstü 
kahramanlara, zamana ve mekâna yer verilen masalda, aynı anda farklı yerde olma durumu 
işlenir. Đyiler her zaman iyi, kötüler her zaman kötüdür. Đlk görüşte aşka ve iki aşığın arasına 
giren varlıklara rastlanır. Aynı zamanda, “Hızır, Derviş, Pir” gibi topluma yol gösteren ya da 
toplumun müşkülünü gideren kişiler vardır.  

Anlatıma zenginlik katmak ve olaylara dikkat çekmek amacıyla eserlerinde masal 
motiflerine yer veren Murathan Mungan’ın masala yaklaşımı, yukarıda özellikleri verilen 
geleneksel masalla benzerlik gösterse de yaklaşımında önemli farklılıklar görülür. Zira 
modern bir masalcı olarak tanımlandırmakta bir yanlış görmediğimiz Mungan, “eski 
masalların yırtık sökük yerlerini onarıp onları unutuluşun dehlizlerinden çıkararak günümüze 
taşır ve okuru yepyeni ufuklara sürükler.” (Dündar, 2001: 7) Bir taraftan gelenekten yani 
masaldan yararlanırken diğer taraftan onu aşmayı amaçlayan yazar, “öteden beri geleneksel 
kalıpların da kırılarak, yeni yapılanmalar içinde, yeni eklemlenmelerle kullanılmasından 
yana bir tutum sergilemeye çalıştığını”  (Mungan, 1996: 442) belirtir. Öyle ki halk edebiyatı 
gibi zengin bir kaynağın unsurundan, masaldan, yararlanırken gelenekten aldığı masalları 
farklı biçimlere sokarak yeniden yazar ve toplumun geçirdiği veya geçiremediği evrimlere 
dikkat çeker. 

B. Murathan Mungan’ın Dü şüncelerinin  “Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur  
Köşk Masalı” Hikâyesine Yansıması  

“Denizle, ormanın göğüs göğse geldiği o noktadan 
başlayacaktı serüvenine. Đşte tam da o noktadan. 
Kendisine milat olacaktı orası. Bu tek kişilik masalın tek 
dinleyicisi olmak istiyordu. Ansızın kendisini, gözünü 
diktiği o noktada dağa tırmanırken gördü. (…) 
Kırpıştırarak yok edemiyordu gözlerine yapışan gerçeği. 
Hayır, kendini görüyordu orada, o dağa tırmanırken, bir 
başkasını görür gibi kendini görüyordu.” 

               Murathan Mungan (Mungan, 2011: 7-8) 

“Masallar, halkın ortak şuurunda doğmuş, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp giden, 
cereyan ettiği yer ve zaman bilinmeyen, normal ya da olağanüstü şahıs veya peri, cin, dev, 
ejderha gibi yaratıklara ait olağandışı ve tamamıyla hayal mahsulü bir takım hadiselerin 
hikâye edildiği sözlü halk edebiyatı ürünleridir.” (Kantarcıoğlu, 1991: 13) Ancak yazar, 
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“Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur Köşk Masalı”nda geleneksel masalın olay ve 
kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıyan yönünü kabul etmeyerek masalı gerçeğe giden 
bir yol olarak görür. Bu doğrultuda masal denilince akla gelen ilk masal türü olan olağanüstü 
masallardan sıyrılarak gerçekçi masalın özelliklerine yakınlaşır: 

“Anlatsam inanmazlar oğul, masal derler; Masala inanmazlar, masalı 
yalnızca dinlerler, sanki hakikati bilirmiş gibi, 

sanki hakikatin sırrına ermiş gibi, 

masala inanmayan gerçeğe inanır mı?” (Mungan, 2011: 47) 

Görüldüğü gibi, masalın yoluna çıkmak için gerçeğin yollarında can tüketmek 
gerektiğine inanan ve masalın olağanüstülüğünün dışına çıkan Mungan, “gelenekselin 
çarşılarında gezinirken çağının sokaklarını ve kitaplarını da aklından çıkarmaz”   ve “masala 
inanmayanların gerçeğe inanmayacaklarını düşünerek, kendi masallarıyla çağının 
masallarında kendine bir yer edinmeye çalışır.”  (Mungan, 1996: 179) Olağanüstü unsurların 
önem taşıdığı hayal ürünü masal kahramanları için imkânsızlıklar yoktur. Zira onlar, göz açıp 
kapayıncaya kadar bir yıllık yolu dakikalar içinde aşıp bir ejderhayla savaşabilir, yedi kat 
yerin altında yaşayıp bir anda on iki kat gökyüzüne yükselebilirler. Öyle ki masalı hikâyeden 
ayıran en önemli özellik de bu olağanüstülükler ve hayaldir. Ancak hikâyelerinde masal 
unsurlarına yer veren Mungan, bu iki türü birleştirerek masalın büyülü dünyasını 
hikâyelerinde kullanır ve bu büyülü dünya ile gerçek dünyanın yollarının bir noktada 
kesişmesine imkân tanır.  

Başlangıç (tekerleme), asıl masal metni ve sonuç olmak üzere üç kısımdan2 oluşan 
masal unsurlarıyla Mungan’ın hikâyesinde de karşılaşmamız mümkündür. Dinleyicinin 
ilgisini çekmeyi sağlamak amacıyla “Evvel zaman iken, deve tellal iken, saksağan berber 
iken… Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.”, “Bir varmış, bir yokmuş. Zaman 
zaman içinde, kalbur saman içinde.”, “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top 
oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir 
kuş uçtu; kuş uçmadı, gümüş uçtu.”, “Evvel zamanda, yoksullar handa; beyler, konağında 
yaşarmış. Buna öfkelendim. Bir hayli söylendim. Var varanın, sür sürenin… Baykuşu çoktur 
viranenin…” gibi masaldan bağımsız bir tekerlemeyle masala başlanır. Bunlar, masalın belirli 
yerlerinde karşımıza çıkan ve formel adı verilen kalıplaşmış sözlerdir. Yarı anlamlı yarı 
anlamsız bu söz dizilerinin asıl maksadı, masal dünyasının kapılarını aralayarak dinleyiciyi bu 
dünyaya girişe hazırlamaktır. Murathan Mungan da bu kurala uyarak masalına “Anlatsam 
inanmazlar oğul, masal derler. Masala inanmazlar, masalı yalnızca dinlerler, sanki hakikati 
bilirmiş gibi”  (Mungan, 2011: 47) sözleriyle giriş yapar. Ancak görüldüğü gibi bu kapıyı, 
kalıplaşmış ifadeleri kullanmak yerine masala inanmadan gerçeğe inanılamayacağını ifade 
eden sözlerle aralar. Hikâyeye farklı bir güzellik katan bu başlangıç, masalda olduğu gibi 
anlamlı ve anlamsız sözcüklerden oluşan bir yapıda değildir. Böylelikle yazar, daha hikâyenin 
başında geleneksel olağanüstü masal kalıplarını kıracağının sinyalini verir.  

Tekerleme kısmından sonra asıl masal metninin bulunduğu bölümde anlatılmak istenen 
olaya geçilerek okuyucunun merakı tahrik edilir ve olay, çözüme kavuşturulacak noktaya 
kadar getirilir. Masal olaylarının anlatıldığı asıl masal metninin de kendi içinde giriş, gelişme 

                                                      
2 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap Yayınları, 
Ankara 2008, 36. 
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ve sonuç bölümleri vardır. Mungan hikâyesinin bu bölümüne “bin bir lisanla yazılmış uzun 
bir masala” benzettiği ve Billur Köşk’ün bulunduğu dağın tasviriyle başlar; uzun dağ 
anlatımından sonra sırayı Billur Köşk’e vererek köşkün betimlemesini yapar. Bu uzun 
betimlemeler asıl masal metnine giriş mahiyetindedir. Öyle ki yazarın dağ ve Billur Köşk 
tasvirleri köşkün kızının, Selvihan’ın ve onun yaşamının anlatılışına zemin hazırlamak 
amacıyla yapılır. Sonrasında Selvihan ile Muradhan’ın lal bir masala benzetilen sevdaları 
anlatır.  

Başlangıç ve asıl masal metninin akabinde gelen sonuç bölümünde ise, olaylar sonuca 
bağlanır ve başlangıçtaki gibi bir tekerlemeyle masal bitirilir. Bu bölümde masalı anlatan, 
gerçekten masalda yaşanan olayların içinde bulunduğunu ve bu olayları yaşadığını ya da bu 
olaylara tanık olduğunu gösterir. Mungan da sonuç kısmında “Ağusu kaldı, o da lal rengi bir 
masaldı. Buna sebep kimse bilmezdi bu masalı, kimse bilmedi bu masalı. Destanın tarihinde 
gizli bir ırmak gibi aktı. Gün geldi biri bildi, o da tuttu adını verdi.” (Mungan, 2011: 74) 
diyerek Muradhan ile Selvihan’ın imkânsız aşk hikâyesinin içinde bulunduğunu gözler önüne 
serer. Bununla birlikte masallarda iyilik ile kötülüğün, zenginlik ile yoksulluğun yani olumlu 
ile olumsuzun mücadelesi anlatılır. Đyiler her daim zafere ulaşarak ödüllendirilir. Murathan 
Mungan’ın hikâyesi, iyilerin her zaman kazandığı kötülerin cezalandırıldığı masal yapısına 
uymaz. Zira yazarın hikâyesi kötü sonla biter ve baştan sona mümkün olmadığı sezdirilen bu 
aşk, ölümle son bulur.3       

“Masalın yapısını oluşturan ve motif adını verdiğimiz unsurlar masal incelemeleri 
açısından son derece önemlidir.” (Sakaoğlu, 1999: 15) Mitolojik ögelerden hayvanlara, 
olağanüstülüklerden geleceğe, ölümden kadere, sihirden yasaklara, dinden tabiata birçok 
motif grubundan bahsetmek mümkündür. Çoğu masalda yer alan bu motiflerden bazıları, 
yazarın hikâyesinde hem benzer hem de değişik fonksiyonlarıyla ele alınır. Masallardaki 
motiflerin farklı bakış açılarıyla yorumlanması mümkündür. Yazarın kullanarak hikâyesine 
renk kattığı masal motiflerini kendi bakış açımıza göre yorumlamaya çalışacağız. 

Masallarda yer alan tek çocuk motifini “Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur Köşk 
Masalı” hikâyesinde de kullanan yazar, tek çocuk olan Muradhan’a ve Selvihan’a olumlu 
özellikler yükler. Selvihan’ı “Adına yakılan türküler yedi düvelin lisanında kol gezerdi. Yaşı 
on dörde değdiğinde bilmediği hüner kalmamıştı. Gergefine cümle dağı, taşı, kurdu koymakta 
üstüne yoktu. (…) Adına uygundu endamı. Selvihan’dı. Irmağın kıyısında dursa ırmak da 
dururdu. (…) Gözleri acem nakşı gibi nakışlıydı; rengini kimseye demezdi.” (Mungan, 2011: 
54) şeklinde tasvir ederken Muradhan’ı da “Hünerli bir yiğittir, üzerine semah dönen yoktur 
tekmil obalarda, aşiretlerde, köylerde. Tanrı vergisi bir kutlu, bir ulu semahçıdır. Ellerinde 
güvercinler kanat çırpar, ayaklarında dizgin görmemiş taylar topuk sektirir, bedeni bent 
tutmayan coşkun bir ırmak gibidir, sanırsın yılan ağusuyla sıvanmıştır teni.” (Mungan, 2011: 
59) diyerek yüceltir. Bey kızı olan Selvihan, “oğulsuz kalmış beyliğin tek kızı” olduğundan 
babası tarafından koruma altına alınır ve kendisini isteyenler bir bir köşkün kapısından 
uzaklaştırılır. Zira hikâyeye başlarken Billur Köşk’ün bulunduğu dağı betimleyen yazar; dağı 
“ulaşılmaz, halktan ayrı, yapayalnız ve yüce” gibi sıfatları kullanarak tasvir eder ve Billur 
Köşk’ün, Billur Köşk aracılığıyla da Selvihan’ın ulaşılmazlığını hikâyenin en başında okura 
verir: 

                                                      
3 Bahsettiğimiz “dağ, Billur Köşk, aşk” motifleri, masal motiflerine yer verdiğimiz kısımda ayrıntılı şekilde 
incelenecektir. 
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“Dağ deyip geçmemek gerek, bilinen dağlardan değil bu. (…) Issız, 
bucaksız bir bozkırın ortasında yapayalnız duruyordu. Hem yalnız, 
hem yüceydi. 

(…) 

Đnsanlar, ona baktıkça, kolayca tırmanabileceklerini, bir gün oraya 
gideceklerini düşünürlerdi. Bir umudu saklı tutardı dağ. (…) Kimi 
zaman da yarım kalmış yolculuklarla geri dönerlerdi. Yenilmiş olarak, 
dağın gerçeğini öğrenmiş olarak. (Dağa tırmanılamazdı)”  (Mungan, 
2011: 47-48) 

“Dağa tırmanılamazdı.” denilerek dağın ulaşılmaz olduğu keskin bir dille ifade edilir. 
Dağda bulunan Billur Köşk için de “en uzun, en uzak ışık” betimlemesi yapılır ve dağ gibi 
köşkün de erişilmezliği belirtilir. Yazar, hikâyesinde geçen köşke neden billur denildiğini 
“Derler ki, binlerce işçi çalışmış bu köşkü yapmak için; şimdi hiçbirinin adı bilinmez. O koca 
gözyaşı alın terinden billur kesmiş denilir.” (Mungan, 2011: 51) cümleleriyle açıklar. Billur 
sözcüğünün, Türkçe sözlükte “kristal; su ve kanat şakırtısından yapılmış” 
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5514a04
062c268.33116250, 05.12.2014) anlamları vardır. Köşkün betimlemesini billur sözcüğü ile 
yapan yazar, köşkü su motifi ile birleştirir. Türk masallarında su motifine “hayat kaynağı; 
başka hayatlara açılan kapı; güzelleştiren, iyileştiren, çirkinleştiren, kör eden” manaları 
yüklenir. Su motifini köşk ile birleştiren yazar, böylelikle Billur Köşk’ün başka hayata açılan 
kapı olduğunun da altını çizer. Aynı zamanda ulaşılmaz köşkün biricik kızı olan Selvihan’ın 
aşka tutulmasını sağlayarak fakat daha sonra bu aşkı ölüme mahkûm ederek su motifinin 
iyileştirici ve kör edici özelliklerini, yani olumlu ve olumsuz özelliklerini, kahramanları 
üzerinden yansıtır.    

Masallarda yaygın olarak kullanılan motiflerden biri de ilk görüşte aşktır. Selvihan, 
yaşadığı Billur Köşk’ten ovaya indiği bir gün Alevi aşiretlerden biriyle karşılaşır. Selvihan, 
konuk olarak katıldığı gecede aşiretin döneceği semahı izler: 

“Aşiret semah tutuyordu.  

Bin obadan, bin elçi gelmişti semahı görmeye. 

Namının yedi iklimi, dört bucağı dolandığı bir semahtı bu. Görmemek 
olmazdı. 

Bu semahı görmemek demek, dünyanın yarısını görmemiş olmak 
demekti.” (Mungan, 2011: 56)  

Selvihan, semah dönen Muradhan’ı ilk gördüğü an ona âşık olur: 

“Cümle tabiat kendini esirgeyecekti. 

Eğer o olmasa. 

(…) 

Semah sonrası görünmedi ortalıkta. Ansızın kayboldu. Huzura 
çıkmadı. (Issızlık çöktü ovaya. Taş kesti her yer dağ-taş, su-ateş her 
şey dindi.) Her semah sonrası bir bilinmez kuytuya çekilir, kendiyle 
kalırmış. Çıkmazmış ortalara, görünmezmiş. ‘Kendi büyüsünden 
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sıyrılmamak için olsa gerek,’ diye düşündü Selvihan. Sonra adını 
sordu. (Yenemedi merakını, gönül indirdi adını sormaya, adını sordu.) 

‘Muradhan,’ dediler. 

Đşte o saat dudağına ve de gönlüne mühürlendi bu ad. Bir daha 
çözülmemecesine mühürlendi. Bunu bir tek kendi bildi.” (Mungan, 
2011: 58-59) 

Selvihan, yaşadığı köşke gittiğinde ise sürekli Muradhan’ı düşünür ve hiç kimseyle 
konuşmayıp inzivaya çekilir. Muradhan’ı görme isteğine engel olamayan Selvihan, babasına 
semah görmek istediğini söyler ve sonunda Muradhan’ın obasına semah görmek amacıyla 
yanında askerlerle gönderilir. Selvihan’ın sevdasından habersiz olan Muradhan, semah 
döneceği gece, Selvihan’ı fark eder ve o da, tıpkı Selvihan gibi, ona ilk görüşte âşık olur: 

“ (…) Bu şimşeklerin birinde, başını gökten alıp, yere verirken ve de 
bedenini sol topuğunun üzerinden alıp, sağ ayağının ucuna devirirken 
o şimşek yalazında, Muradhan’ın yüzünün kıblesine düştü Selvihan. 
Muradhan gördü onu. 

Ve de semah tutan kolları deprem yemiş gibi oldu. Titredi ve katıldı. 
Bedeni kilitlendi.” (Mungan, 2011: 66) 

Gerek Muradhan gerek Selvihan, birbirlerine ilk gördükleri anda âşık olurlar ve birbirlerini 
canlarından geçecek kadar çok severler. Eskiden beri süregelen bir kurgu sistemi olan “arayış 
yolculuğu kalıbı”4 masallarda işlenir. “Đsteme, ayrılış, mücadele, buluş ve dönüş” olmak üzere 
toplam dört temel unsurdan oluşan bu kalıp, Muradhan ve Selvihan’ın aşklarında da kısmen 
görülür. Öyle ki iki âşık, ilk karşılaştıkları andan itibaren birbirlerini isterler (isteme) ve 
birbirlerini bulmak için arayış yolculuğuna çıkarlar (ayrılış); bu yolculuk sırasında bazı engel 
ve zorluklarla karşılaşan (mücadele) sevdalılar, bu engellerden ötürü kavuşamazlar ve hikâye 
ölümle sonlanır (buluş ve dönüş). Bunun yanında masallarda yer alan âşıkların mezarlarının 
arasında bir nesne olması motifi hikâyede de dikkati çeker: 

“biri lal rengi bir ağuyla bir yana serildi, 

öteki hançer yarasıyla öte yana devrildi, 

ortalarına nerden bilinmez bir dal zakkum düştü.” (Mungan, 2011: 74) 

Güzelliği ve ahengi temsil eden çiçek sembolünün olumsuz anlamda kullanımı yalnızca, 
zehirli bir bitki olan zakkumda görülür. Farklılıkların sevenleri bir araya getirmediği geleneği 
reddeden Mungan, bu geleneğin kurbanları olan Muradhan ile Selvihan’ın ölmüş bedenlerinin 
arasına zakkumu koyarak iki âşığı zehirleyen kuralcı ya da töreci toplumun eleştirisini yapar. 
Ayrıca yazar, masallarda kahramanların birbirleriyle manzum söyleşmelerini hikâyesinde de 
kullanır: 

“Selvihan bu söz üzre dedi ki: 

‘Ya Muradhan peki, beni bu on günlük yola süren, seni seni 
semahında kitleyen şey n’ola ki bunca tutmazı, tutar etmek ister.’ 

                                                      
4 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap Yayınları, 
Ankara 2008. 
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Muradhan dedi ki, 

Yedi sesinde yedi kırık ezgiyle: 

‘Belli ki sevdadır. (…) Diyeceğim o ki Selvihan, benim başımı 
diklediğim sevda değil, mânidir.’ 

Aldı sözü Selvihan, o da dedi ki: 

‘ Đste beni, vermezlerse kaçır beni. (…)’ 

Bu söz üzre aldı sözü Muradhan bakalım ne dedi:” (Mungan, 2011: 
68-69)  

Masaldaki zaman ve mekân kavramlarının belirsizliği, yazarın çağdaş masallarında 
belirsiz değildir; başka bir deyişle, geleneksel masallardaki zaman ve mekânın genişliği ya da 
uzunluğu Mungan’ın hikâyesinde görülmez. Her ne kadar olağanüstülüklere pek rastlanmasa 
da ve hikâye, gerçekliğini korusa da yazar, lal olan Muradhan’ı masal kahramanlarının 
olağanüstü özelliklerinden yararlanarak konuşturur: “Kendi gibi yedi er kişi belirdi gerisinde 
Muradhan’ın. Yedisi de kendi suretinden çoğalma, yedisi de kendisine tıpatıp. Bedenleri 
dumanlı, sesleri yankılı yedi er kişi Muradhan’ın yüreğine tercüman oldu, bedenine eşlik 
durdu.” (Mungan, 2011: 67) 

“Muradhan ile Selvihan” hem isminden hem de işlenen aşk temasından dolayı birçok 
aşk hikâyesini çağrıştırsa da yazarın hikâyeyi masal olarak nitelendirmesi ve hikâyenin çoğu 
yerinde masal terimini kullanmasından dolayı hikâyeyi Mungan’ın çağdaş masalı olarak 
görüyoruz. Yazar; hikâyede Ferhat ile Şirin, Aslı ile Kerem ve Leyla ile Mecnun gibi 
sevdaları dilden dile dolaşan halk hikâyelerinin âşıklarına gönderme yaparak bu aşkları 
Muradhan’ın ağzından eleştirir: “ Her üçü de sevdalarını unutana dek sevmişlerdir. Oysa ben 
unutmak istemem. Seni unutup da serapları, suretleri, türküleri sevmek istemem. Ben seni 
sevmek isterim. Olduğun gibi seni. Görerek, işiterek, dokunarak, seninle birlik yaşayarak 
sevmek isterim.” (Mungan, 2011: 69) Đdealize edilmiş bu aşkların sevgiliyle araya mesafe 
koymasının aksine Muradhan, Selvihan’ı yanında görmek ister:  

“Ve yedi vaktin sonunda aldı sözü Muradhan, dedi ki Selvihan’a: 

‘Kavuşmamız mümkünsüzdür bilirim. Vuslatımızın göğünde kara 
bulutlar dolanır. Tenimiz birbirine değmeyecek, murat alıp-
vermeyeceğiz birbirimizden; lakin gözlerimiz uzak durmayacak 
birbirinin ı şığından. Her dem göreceğiz birbirimizi. Seni her dem 
görmek, soluk alışını, gülüşünü, gezişini, yürüyüşünü, seslenişini 
görmek de sevdadır. Ve bizim sevdamız da başka mümkün tanımaz. 
Var şimdi köşküne dön Selvihan. Ben bir zaman sonra Billur Köşke 
gelirim. Ve orada kalırım. Gerisini sorma, yordamını sual etme. Bir 
düşündüğüm, bir bildiğim vardır. Var yolun bahtiyar olsun.’”  
(Mungan, 2011: 70) 

Asla kavuşamayacaklarını bilen Muradhan, Selvihan’ın köşküne köçek olarak gider ve 
Selvihan’ın suretini görmek için kendini feda eder: “Muradhan kendini köçek ederek, kendini 
feda ederek, her destanın dışına sürmüştü kendini. Her söylenceden sürgün etmişti. Dilsiz bir 
masaldılar şimdiden. Gizli bir masaldılar şimdiden. Hiçbir sevdaya örnek edilmeyecek, emsal 
gösterilmeyeceklerdi.” (Mungan, 2011: 72) Görüldüğü gibi Muradhan ve Selvihan, yalnızca 
kendilerinin bildiği lal bir sevdaya adım atarlar. Birbirlerini görmeleri onlara yeter.  
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Hikâyede, gelenekte yer alan kurallara bir başkaldırı vardır. Muradhan ile Selvihan’ın 
kavuşması imkânsızdır. Selvihan bey kızıdır, Muradhan ise ovada yaşayan, Alevi aşiretinden 
olan ve semah dönen biridir. Selvihan, Muradhan’la aynı mezhepten değildir. Birbirine ilk 
görüşte âşık olan Muradhan ile Selvihan, kültür ya da mezhep farklılıklarından dolayı 
kavuşamayacaklarını bilir. Babasının bir beyle evlendirdiği Selvihan, düğününün kırkıncı 
gününde zehir içerek; Muradhan da kendini hançerleyerek ölüme yürür. Masalın alışıldık 
mutlu sonlarıyla karşılaştırmayan yazar, okuru, ölüm pahasına töreye başkaldıran iki âşık 
üzerinden hayatın gerçek ve soğuk yüzüyle baş başa bırakır. Bunu yaparken de “Bir 
bakıyorsun, bir masalı 1500 sene yaşatan şeyin sırrını çözüyorsun. Ben masallar aracılığıyla, 
o masalların içerdikleri motiflerin çağımızda nasıl sürdüğü üzerine sorgulayıcı bir dil 
kurmaya çalışıyorum bu metinlerde.” (Mungan, 1987/b: 56) diyerek okurun mutlu son 
beklentisini yıkar. Zira masalı yeniden üreten yazar, okuyucunun beklentisinin kırılmasını 
amaçlar. Billur Köşk beyinin tek kızı olan Selvihan ve Muradhan, birbirlerini sevseler de 
engellerden dolayı kavuşamazlar. Çünkü “sevmek suskunluktu, sevmek kesin bir sessizlikti, 
sevmek uzaklıktı, sevmek dokunamamak, erişememek, sevişememekti.” (Mungan, 1987/a: 122) 
Bu yüzden âşıklardan biri, Muradhan, laldır. Fakat Muradhan’ın lal olması onlar için bir engel 
değildir. Selvihan, dili kelam tutmayan Muradhan ile hem gözüyle hem yüreğiyle hem 
bedeniyle anlaşır: 

“Ve Selvihan kuytusunda buldu Murathan’ı. 

Irmağın kıyısındaydı. Ayın ışığındaydı. Uçurumun ağzındaydı. 

Selvihan’ı görünce niye geldiğini anladı. 

Kollarını göğe uzattı Muradhan. 

Kollarını yere uzattı Selvihan. 

Birlikte semah tuttular hiç konuşmadan. Bir sevda semahı. Kimsenin 
bilmediği, kimsenin görmediği. Yalnızca kendi yüreklerinin sesiyle 
döndüler.” (Mungan, 2011: 67) 

“Mungan’ın hikâyesinde erkeği dilsiz olarak örneklendirmesi onun gerçek hayatta 
gerçek sevdaların yaşanmasında insanın doğuştan getirdiği engellerin engel olmadığını 
ancak biz insanların sonradan toplum adına koyduğumuz kuralların engel olduğu mesajını 
vermesinden ileri gelir. Sevdanın yaşanmasına dilsizlik bir engel değildir, zaten gerçek 
sevdaya kelimelerin yetmediği de inanılan bir görüştür.” (Şabaş, 2014: 65) Muradhan’ın lal 
olması sevenlerin kavuşması için bir sorun teşkil etmese de önlerinde başka engeller vardır. 
Bu engeller Muradhan’ın ağzından şu şekilde verilir: “Sen bir Bey kızısın, ben bir oba uşağı, 
dünyadaki yerimiz birbirin tutmaz. Mezhebimiz bir değildir, nikâhımız tutmaz. Ben bir 
göçerim, sense bir dağlı, mekânımız tutmaz.” (Mungan, 2011: 68) Her iki âşık da sözü edilen 
engellerden dolayı sevdalarının imkânsız olduğunu bilir. Yazar da, masallardaki “mutlu son” 
terimini yok sayarak Muradhan ve Selvihan’ı, yalnızca ikisinin bildiği, birbirlerini sadece 
gözleriyle sevecekleri, lal bir sevdanın içine sürükler. Oysa geleneksel masallarda 
kahramanlar ve aşkları her zaman kazanır ve masal mutlu sonla biter. 
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III. SONUÇ 

Yer, zaman ve kahramanları belirsiz olan, genellikle olağanüstü özellikler taşıyan, 
inandırıcılık iddiası olmamasına rağmen inandırabilen, yararlı ve eğitici olarak düşünülen, 
kaynakları çok eskilere dayanan, oluşturulduğu kültürün izlerini taşıyan masalın, farklı birçok 
anlatım türüyle ilişkisi vardır. Çağdaş Türk edebiyatının son dönem önemli sanatkârlarından 
biri olan Murathan Mungan’ın “Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur Köşk Masalı” isimli 
hikâyesi de barındırdığı unsurlar bağlamında halk masalı geleneğinden izler taşır. Mungan, 
hikâyelerinde masal unsurlarına neden yer verdiğini şöyle açıklar: “Bir masal kentinden, 
Mardin’den gelmiş olmamdan belki. Benim için Mardin, içinde değişik kültürlerin 
yaşamasından doğan bir atmosfer. Çocukken dinlediklerimden, yaşadıklarımdan örülü bir 
dünya var.” (Mungan, 1987/a: 56)  

“Yazar, masal dili ve motiflerinden ivme alan yeni bir dil yaratır.” (Andaç, 1999: 56) 
Mungan’ın modern masalları, geleneksel masalın ana yapısını oluşturan özelliklerden izler 
taşısa da bazı yönleriyle ondan ayrılır. Hikâyelerinde özellikle masalların çevresinde gezinen 
yazar, onları yeniden yorumlayarak okurun karşısına çıkartır: “Kendi payıma, bir yazın türü 
olarak hikâyenin içinden geçtiği bütün evrelerden nasiplenmeye çalışıyorum. Çevresinde en 
çok gezindiğim şey kuşkusuz masallar, arketipler, metaforlar. Bunlara çözümleyici bir 
yaklaşım ve 1987’nin sokaklarına bütünleyici bir dünyayla sokulmak istiyorum.” (Mungan, 
19996: 358)  

Zamanın savurduğu masalları, onların kahramanlarını, kahramanların aşklarını yeniden 
anlatmak ve diriltmek için çabalayan Mungan’ın hikâyelerinde farklı bir gerçek hüküm sürer. 
Öyle ki “Sanki çok eski bir masal başlıyordu kulağının dibinde. Usul usul, ağır ağır bir 
masal. Bütün öğrendiği, dinlediği masallardan yepyeni bir masal…”  (Mungan, 2011: 59) 
diyen yazar, hikâye adı altında yazdığı çağdaş masallara yeni bir yorum kazandırır; başka bir 
deyişle, bunları geleneksel masaldan farklı bir üslupla anlatır. Ancak şunu da unutmamak 
gerekir ki, yer yer, masala geleneksel bakış açısıyla bakar. Hikâyelerinde masal kavramını 
hayatla bağdaştıran yazar, onun kurgu yapısını değiştirir; başka bir deyişle, masallaştırma 
tekniğini, hikâyede başarılı bir şekilde kullanan Murathan Mungan, masal motiflerine kendine 
has üslup ve terimlerle zenginleştirerek yer verir. Böylelikle, hikâye dünyasına renk katar.        
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FIGHT AGAINST POVERTY FOR LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
EXAMPLE OF TURKEY 

 

Senem DEMĐRKIRAN ∗∗∗∗  Ebru ONURLUBA Ş∗∗∗∗∗∗∗∗  Cem TURAN∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Abstract 

Local sustainable development has a long termand dynamic structure. Thereduction and abolishment of 
poverty, one of the major problems of ourera is one of the fundamental keys required for local sustainable 
development Local sustainable development may solely occur if many factors such as social, economic, cultural 
and environmental can integrate and string a long with eachother. In this study, the fact of sustainable 
development that is known as a social event and described as “the progress of covering the needs of today 
without making sacrifices from the needs of next generations” in Brundtland Report, will be defined from the 
aspect of United Nations(UN), World Bank, OECD, European Union(EU) and Turkey. Within the context of 
“ÇOGEP(Social Protection and Support Program for Kids and the Youth for Kids and the Youth)” that is a step 
for local sustainable development and applied in 81 provinces in Turkey, the before and after part of the project 
of “The Youth Look to the Future with Confidence,” which aims “removing the poor children and young people 
from bad habits, making the mown a job through vocational education, motivating them for success in their 
school, socializing and encouraging them to play sports and developing them in terms of social and 
culturalways” and which has been launched to be applied by Keşan District Police Headquarters in the province 
of Edirne to fight against poverty, will be examined and diagnosed analytically to contribut to local sustainable 
development in Turkey. 

Key Words: Community Issues, Local Sustainable Development, Social Responsibility. 

 

YEREL SÜRDÜRÜLEB ĐLĐR KALKINMA Đ ÇĐN YOKSULLUKLA SAVA Ş: 
TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ 

Öz 

         Yerel sürdürülebilir kalkınma uzun dönemli ve dinamik bir yapıya sahiptir.Çağımızın en büyük 
sorunlarından biri olan yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan 
temel unsurlardan biridir. Yerel Sürdürülebilir Kalkınma ancak birbiri ile ilişkili pek çok 
sosyal,ekonomik,kültürel ve çevresel faktörün biraraya gelmesi ve uyumu ile gerçekleşebilir. Bu çalışmada 
Brundtland raporunda "günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından 
fedakarlık yapılmaksızın, karşılanabilmesi süreci" şeklinde  tanımlananve toplumsal bir olay olan sürdürülebilir 
kalkınma olgusu Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye açısından 
tanımlanmıştır. Türkiye’de yerel sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olan ve  81 ilde uygulanan “Güvenli Hayat 
ve Güvenli Gelecek için ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) kapsamında Edirne 
ilinin Keşan ilçesinde Đlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde uygulanmaya başlanan ve  yoksullukla 
savaşarak  “yoksul genç ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak,mesleki eğitim yoluyla meslek 
kazandırarak,okul başarısını arttırarak ,sosyalleştirerek,sporyaptırarak,kültürel ve sosyal yönden geliştirerek 
sosyo kültürel kalkınmanın hedeflendiği “Kızanlar Geleceğe umutla Bakıyor” isimli projenin öncesi ve sonrası 
analitik olarak incelenmiş ve yerel sürdürülebilir kalkınmaya katkıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Topluluk Sorunları, Yerel Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Sorumluluk.  
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1.INTRODUCTION 

          Poverty, which is a common problem for the future of the world, is a very important 

matter to be fought against globally. Thus, it is the most important issue which takes an 

important place in the development  plans of many countries. We can define poverty in many 

ways; yet, Turkish Language Association defines it as being poor, being down and out, misery 

and poorness. 

The most important thing that globalization has caused is that an event no longer 

remains regional or local. Globalization, which has social, ecological, economic, spatial and 

cultural dimensions, registers societal effects in terms of its results. Local Sustainable 

Development can only come true when many related social, economical, cultural and 

environmental factors get together and adapt to each other. In 1992, in Rio Summit, 

sustainable development was featured as a global purpose in local, national, regional and 

global level. For this reason, after defining the terms of sustainable development and poverty, 

in order to keep gypsy kids, which are thought to be a disadvantageous group, away from 

crime and poverty in the district of Keşan in Edirne, “ÇOGEP(Social Protection and Support 

Programme for Kids and the Youth) for Safe Life and Safer Future” that is a step for local 

sustainable development and is applied in all of the 81 provinces of Turkey, the before and 

after part of the project of “The Youth Look to the Future with Confidence” aimed for 

“removing the poor children and young people from bad habits, making them own a job 

through vocational education, motivating them for success in their school process, socializing 

and encouraging them to play sports and developing them socially and culturally.” which has 

been launched to be applied by Keşan District Police Headquarters in the province of Edirne 

to fight against poverty. This project will be examined here. 

 

          2.SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR LOCAL DEVELOPMENT AND 

POVERTY TERMS  

          When we examine Sustainable Development as a concept, it can be defined as 

continuing improvement. This improvement may be for an existing good case to be 

maintained or for a bad case to be fixed and maintained. Interacting with social, economical, 

cultural and environmental factors are available in Sustainable Development 

(Kaypak,2011:22).Besides, sustainable development policies necessitate the integration of 
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economic, social and environmental policies called “Three Dynamics” (Çetin,2006:8).Today, 

sustainable development policies are formed within the scope of these three dynamics. In 

1987, in “Brundtland Report” published by World Commission on Environment and 

Development, WCED  (Report on our Common Future),” poverty eradication, equality in the 

distribution of benefits gained from natural resources, population control and improving eco-

friendly technologies are associated directly with sustainable development policy. In this 

sense it was put forward in the report that based on the hypothesis that economic growth can 

be achieved through an eco-friendly perspective, in order to overcome environmental 

problems and to prevent poverty, it is vital for developing countries to step into a long-term 

growth era, which will enable reorganization (Yıkmaz,2011:14). 

            Agenda 21, which drew attention to increasing poverty, starvation, illiteracy, diseases, 

deterioration in ecosystems, international and national inequality, was opened with the saying 

“Humanity is on theverge of a historic moment”. The basic approach of Agenda 21, through 

understanding of decentralisation, is to develop the cooperation between the governments and 

establishments apart from the governments (Emrealp, 2005:16). 

“4 main objective was put forward about sustainable development within Agenda 21 

document in which Local Agenda 21 conceptwasimproved” (http://www.mfa.gov.tr/yerel-

gundem-21.tr.mfa): 

-Local governments of each country has to initiate a participative process with their own 

people and form a consensus about Local Agenda 21 for their own cities, 

- Improving the cooperation between international community and local governments and 

taking steps for enhancing the cooperation among local governments in international scale, 

-Developing the level of coordination and cooperation between localgovernment units and 

representatives of other local government for the purpose of enriching the information 

exchange and experiences, 

- Improving and applying programs of every local government to encourage effective 

participation of women and the youth to the decision, planning and application processes. 

         As an initiative sustainable development, which has cultural, spatial, economical, 

ecological and social dimensions, has become an important fact. Operating there sources, 

directing the investments, canalizing the technical developments, institutional changes have to 

be consistent with both to days and next generations’ needs (Yapıcı,2003:224-225). Besides 
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programs such as LEADER, INTERREG, EQUAL and RECITE-IIserving the aim to perform 

the sustainable development, it is an important objective within the plansand programs of the 

countries (Molitor, 2004:1 Transmitting Çetin,M.2006:1). 

Today, notably United Nations as well as, organizations such as OECD, World Bank, 

WTO, UNEP, UNCSD, UNCTAD, World Wide Fund for Nature, World Resources Institute 

and World Business Council on Sustainable Development and EU have the position of a 

coordinator in decisions and activities on sustainable development due to their level of 

development(Gönel,2002:2). Income inequality and other reasons among countries in the 

world resulted in the countries having different levels of development. Particularly, the far cry 

between developed and underdeveloped countries gives the floor to the economically 

developed countries about the issues of the world, which concerns the future of the whole 

humanity. On the other hand, economic and social conditions interact with each other in terms 

of solution of unemployment problem, poverty reduction and income distribution. 

(Gürlük,2010:87). Specifically the notion which is called poverty, causing the loss of 

resources of the countries, is the most important matter in in local sustainable development. 

For this reason, the perception of the notion is vital for the development process. However, 

today the term poverty is defined variously. Poverty, which we assign the meaning of 

shortage, not possessing or not being able to possess, is an important global problem for 

which all the countries search for a solution. For this reason, after approving that it is an 

obligation to get rid of poverty, World Bank and United Nations admitted that poverty is a 

problem concerning the third world in the Community Development Summit carried out in 

Copenhagen  by UN in 1995, and fight against poverty took its place in the development. 

(Özdek,2009:2-3). From the 1990’s onward, due to start of fight against poverty taking place 

in the development process, it helped both the local and international organizations increase 

the irendeavor, survey and concept of poverty.(Gündoğan,2008:42). Thus poverty, apart from 

local scale, has become a fact to be abolished via international economic 

stabilization,incentive of the investments, reducing the inequality and improvement of 

organizational capacity (Uzun,2003:167-168). The concept of poverty intended to be 

abolished in local and international scale was divided into subtypes and fight against them 

was meant to be identified. Accordingly, poverty is defined separately such as absolute, 

relative and humane poverty. Absolute poverty is “not being able to provide the minimum 
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required consumption level for the individual’s or members’ of the family to reproduce 

himself/herself biologically and survive” (Temiz,2008:61). Relative poverty is“ the welfare 

situation of the individuals or household to be under a specific welfare ratio compared to the 

society.” It mentions the ones who are under the mean life standard but above starvation line 

(Çalışkan,2010:101). Humane poverty is the type of poverty stating the factors such as 

freedom, personality which constitute humanity together with humans reaching their basic 

(Doğan and Tatlı, 2014: 101). 

The presence of poverty, which is a global problem affects all countries differently. 

Since getting rid of it will result in positive effects, following a path to fight with the types of 

poverty from the specific to the general may be regarded a proper approach partially. Hence, 

growth and development programs of regional and local communities contributed notably to 

local development for so many years (Doamekpor, 1 and Beckett,2015:2)  

Recently, for sustainable development, especially focusing on areas such as : 

• poverty and social exclusion; 

• the quality of civil constitutions and governance; 

• satisfaction of personal welfare, health and life; 

• job seeking; 

• economic performance; 

• standards acquired at school, 

•crime and social diversity has increased the importance of local sustainable 

development. (Altay,2007:344).  In Turkey, the aids provided by the government and non-

governmental organizations and microloan practices are very important (Önder and 

Şenses,2005:14). One of the examples that can be given for the practices in Turkey is the 

project of “The Youth Look to the Future with Confidence” adopted within the context of 

Social Protection and Support Program for Kids and the Youth for Safe Life and Safer Future 

(ÇOGEP). 

 

3.FIGHT AGAINST POVERTY: THE YOUTH LOOK TO THE FUTURE WITH 

CONFIDENCE PROJECT 

Social Protection and Support Program for Kids and the Youth for Safe Life and Safer 

Future (ÇOGEP), whose aim is to “provide the kids and the youth develop personally and 
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socially by actualizing the precautions in societal manner, contribute them to be beneficial to 

society by providing them social and educational support, decrease the indirect limitations of 

the ones who emigrated from the country to the cities and not fitted in the social life or the 

disadvantageous groups for safer life and integrating them to social life” has a target group of 

kids who are between 12-16, the youth between 17-25 and families of the target groups, and 

besides exceptionally kids between 5-12 in terms of improving the communication with the 

children within the scope of protection and support practices 

(http://www.asayis.pol.tr/Sayfalar/cogep.aspx). The organizations that signed this protocol 

are: Ministry of Internal Affairs, Ministry of National Education, Ministry of Health, Ministry 

of Labor and Social Security, Ministry of Family and Social Policies, Ministry of 

Development, Ministry of Youth and Sport, Association of Municipalities of Turkey, Turkish 

Union of Chambers and Exchange Commodities. 

Within the frame of this program, the project called “The youth look to the future with 

confidence” which costs 217.180 TL was put into effect in 2014 in Keşan, Edirne by District 

Police Department of Keşan. The coordinator of the project is the District Police Department 

of Keşan with the association of Keşan Social Care Center, Keşan District Youth Services and 

Sports Directorate and Mayorship of Keşan. At the beginning, the main goal of the project 

was established as breaking the bad habits of gypsy kids and youth who have low financial 

situation, socializing them, giving them vocational training, providing course and documents 

for the ones getting ready for Placement Test (SBS) and Undergraduate Placement Exam 

(LYS), training 30 male high school studentson judo and 30 male students on basketball. 

The issues committed in the project are as follows as the date of January,2015(Project 

Officer Olcay Bilmiş): 

In March 21, 2014 with the association of District National Education Directorate of 

Keşan, after determining 50 students who are at grade 8 in 17 secondary schools that prepare 

for Placement Test and 50 students who are at grade 12 getting ready for Undergraduate 

Placement Test in 12 schools, their supplementary text books were handed in with the 

company of directors of schools. In March 28, 2014 with the support of the Directorate of 

Keşan Public Education Center, a Placement Test course for secondary school students was 

opened with the participation of 78 students and an Undergraduate Placement Test course for 

26 students. 
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A world knowledge quiz contest was held for social interaction named “The Youth of 

Keşan Compete” (Keşanlı Gençler Yarışıyor) and gifts were given for the winners. Besides, 

poor kids who have the possibility to get involved in crime were determined by district police 

department of Keşan in 19 elementary schools and they were encouraged to participate in Kite 

Festival as a means of social entertainment. Within a Cultural and Social activities context, 80 

students were taken to Ankara and Samsun in different times. In order to raise physically and 

mentally healthy individuals in the society and encourage poor kids for sports to fight against 

crime, 36 football teams were formed and a football tournament was held in local level.  

Finally, within the scope of “Vocational Training and Forming Vocational Curriculum,” 

the kids and youths who are involved in the project as a number of 30 males and 30 females 

who got involved in crime or have the possibility to get involved in crime aged between 15-18 

and poor 16 females and 9 males neither involved in any crime nor have the chance to get 

involved in crime were given Greenhouse Cultivation course to have a job and social 

functionality Moreover, in order to provide employment to those, who completed their green 

housing course, cooperation was held with the related foundations and non-governmental 

organizations. Short term taekwondo and basketball courses were opened in the district and 

25 poor kids were circumcised. Activities will keep going until 2016 within the project. The 

purpose is to raise the opportunities of poor youths to look to the future with hope and 

confidence.  

 

4.CONCLUSION 

It is more obvious for the countries that wish to have economic development to 

prioritize their local regional development thanks to globalization. In order to fight against 

poverty which is a global problem, countries formed regional and international economic 

unions and this resulted in polarization among the countries in terms of their development 

level. The organizations, which we define as economic unions that were formed by the 

developed countries have the voice on the plans and program for sustainable development and 

have carried it into local scale. Today, each country keeps their struggle on development 

within the frame of their opportunities. However, developmental differences among the 

countries cause inequality in sustainable development policies of those countries. 
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It is very important for developing countries such as Turkey to enable the development 

via the donations and support by EU and other organizations. Ministry and Governmental 

regional development agency supports and facilitates our local sustainable development. 

Thanks to the project within the scope of ÇOGEP in Keşan, gypsy kids and young people who 

are more likely to commit various crimes because of poverty and social discrimination 

compared to their peers were saved from the feeling of exclusion and brought to the society. 

These kind of projects, especially aiming the kids, are very important in order to provide local 

development which is the primary step of the development and make it sustainable. 
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SOSYAL UYUM BOZUKLU ĞU GÖSTEREN ÇOCUKLARIN UYUMSAL 
DAVRANI ŞLARINA KAYNA ŞTIRILMI Ş DERS DIŞI HAREKET E ĞĐTĐMĐ VE 

OYUN ETK ĐNLĐKLER ĐNĐN ETK ĐSĐ 
 

Hulusi ALP∗∗∗∗  Hüseyin ÇAMLIYER ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 
Bu çalışmada, sosyal uyum bozukluğu gösteren çocukların uyumsal davranışlarına kaynaştırılmış ders 

dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin etkisini araştırmak amaçlanmıştır.  
Belirlenen amaç doğrultusunda, 7–8 yaş aralığında bulunan, Manisa Đl Merkezinde Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bir ilköğretim okulundaki 1. ve 2.  sınıfta öğrenim gören öğrencilerin arasından okul rehber 
öğretmeninin sınıf öğretmenlerinin belirlediği 25’i sosyal uyum ve davranış bozukluğu gösteren, 23’ü normal 
gelişim gösteren toplam 48 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür.  

Okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen 48 öğrenci arasından araştırmacı tarafından basit tesadüfi 
yöntemle seçilen 14 sosyal uyum ve davranış problemi olan çocuk ve 10 normal gelişim gösteren toplam 24 
çocukla deney grubu, 11 sosyal uyum ve uyum ve davranış problemi olan çocuk ve 13 normal gelişim gösteren 
toplam 24 çocukla da kontrol grubu oluşturulmuştur.  

On iki hafta süresince deney grubuna temel hareket eğitim becerileri ve oyun etkinliklerini içeren 
uyarlanmış bir program uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise hiçbir aktivite yaptırılmamıştır.  

Grupların sosyalleşme düzeylerini belirlemek amacıyla araştırma kapsamına alınan bütün çocukların 
ailelerine sosyal uyum ve davranış ölçeği ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır.  

Bu testin sonuçları SPSS istatistik programı ile yapılmıştır. Deney ve Kontrol gruplarının hem ön-test 
hem de son-test puanları arasında fark olup olmadığı Kruskal Wallis ile değerlendirilmiştir. Anlamlı fark varsa 
farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit edebilmek amacıyla gruplar ikişerli olarak Mann-Whitney U Nan 
Par test ile değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak Kaynaştırılmış Ders Dışı Hareket Eğitimi ve Oyun Etkinliklerine katılan deney 
grubundaki özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin uyumsal davranışları kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak p< 0.05 ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Sosyal Uyum, Hareket Eğitimi, Beden Eğitimi, Oyun, Kaynaştırma Eğitimi 
 

THE EFFECT OF ADAPT ĐVE BEHAV ĐOR OF CHĐLDREN W ĐTH SOCĐAL 
ADJUSTMENT DĐSORDER ĐNDĐCATES COALESCED EXTRACURR ĐCULAR 

MOVEMENT EDUCAT ĐON AND GAME ACT ĐVĐTĐES 

Abstract 
  In this study, fused to the children's social adjustment disorders of adaptive behavior showing off 
course move was aimed to investigate the effect of educational activities and games. 
 In line with the objectives determined, in the range of 7-8 years in Manisa center showing 25 of 
behavioral disorders determined by the Ministry of Education due to a primary school in the 1st and 2nd class 
among the students attending the school guidance teacher of teachers, 23 with normal development study was 
conducted with 48 students. 
 As determined by the school guidance counselor 48 students from selected with simple random method 
by researchers with 14 adjustment problems in children and 10 of 24 children in the experimental group showing 
normal development, 11 adjustment problems in children and 13 of 24 children in the control group with normal 
development has been established. 
 Twelve (12) adapted a training program was implemented including basic movement skills to the test 
group activities and games during the week. The control group were not made no activity. 

                                                 
∗ Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ekim1778@gmail.com  
∗∗ Süleyman Demirel Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. 
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 All children enrolled in the study in order to determine the group of socialization levels of parents and 
teachers "American Association on Mental Deficiency" Adaptive Behavior Sıkal to, (AAMD-BS) adaptive 
behavior scale was applied as a pre-test and post-test. 
 The results of this test was performed with SPSS statistical software. Both experimental and the control 
group with no significant difference between the pre-test, post-test scores were analyzed with Kruskal-Wallis. If 
there is a significant difference in groups of two in order to identify which group differences that arise from the 
Mann-Whitney U test was evaluated by Nan Par. 
 As a result, the fused Extracurricular Movement Education and Games adaptive behavior of students in 
need of special education in the experimental group participated in the event were statistically compared with the 
control group (* p <0.05) significance level, and (* p <0.01) was found to be significant at the significance level. 

Key words: Social Adaptation, Activity Education, Physical Education, Game, Combining Education. 
 
Giri ş 
Đnsanın içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması yani toplumsallaşması, ortaya 

koyduğu davranışlarla mümkündür (Artan ve diğerleri, 2003: 1). Sosyalleşme, kişinin, grubun 
kural ve değerlerine uymayı öğrenmesi, bu değerler düzenini benimsemesidir. Bu öğrenme 
doğumdan ölüme dek tüm yaşam boyunca devam eder ve bu süre içinde bireyin çevredeki 
insanlarla ilişkileri ve diğer çevre faktörleri sosyal uyumunda önemli rol oynar (Çamlıyer ve 
diğerleri, 2011: 117). 

Bazı çocuklar, sahip oldukları uyum probleminden dolayı başkalarıyla anlaşmakta 
zorlanır, uyuşmazlığa düşer, onlardan farklı davranışlar sergilerler; ev, okul ve toplum yaşamı 
gibi farklı pek çok yaşam alanlarında genel kabul görmüş değer ve kurallara karşı gelme 
problem davranış örüntüsünün en önemli göstergelerindendir var olan problemlerden dolayı 
mutsuz oldukları için çevreyi de olumlu veya olumsuz etkileyebilirler (Azaula ve diğerleri, 
2000: 308; Akt. Özdemir, 2014: 32; Çağlar, 1981: 1).  

Eğitim, insanları ve buna bağlı olarak da toplumları değiştirme sürecidir (Çamlıyer 
1994: 1). Özel gereksinimli çocuk, kaynaştırmalı bir eğitim kurumunda potansiyelini azami 
olarak kullanabileceği, onu mücadeleye sevk eden modellerle bir arada olarak özel eğitim 
okulundan çok daha fazla ilerleme kaydedebilecek, akranları ile birlikte çeşitli etkinliklerde 
bulunduğu için kendine olan güveni artacak ve daha geniş bir topluluğa ait olarak olumlu 
benlik kavramı geliştirebilecektir (Mark ve diğerleri, 1995: 8-9). 

Özel gereksinimli çocuğun, kaynaştırma programına dahil edilmesi için, öncelikle 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesi yani var olan performansının belirlenmesi ve onun için en az 
kısıtlayıcı eğitim ortamının ne olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu, normal gelişim 
gösteren çocuklarla sadece oyun bahçesini paylaşmadan tüm gün aynı sınıfı ve etkinlikleri 
paylaşmaya kadar giden farklı kaynaştırma düzeylerinde olabilmektedir. Zira çocuklar 
arasında etkileşimi teşvik etmeyi amaçlamayan kaynaştırmanın başarısından söz edilemez. 
Normal gelişim gösteren çocuklarda tutum değiştirme çalışmalarında ise engelli çocuklar ile 
ilgili filmler, hikâye kitapları, grup tartışmaları, engelli çocuklara ilişkin canlandırmalar ve 
oyunlar etkili olmaktadır (Tony, 1987: 3; Nancy, 1986).  

Oyun bir kültür iletişimi aracının alıştırmalarıdır. Çocuk oyun oynarken kendi 
çevresindeki araçları kullanır. Oyuncakların, araç ve gereçlerin kullanımı sırasında çocuk 
vücut organlarını ve kaslarını kontrollü kullanmayı öğrenir. Yaş ilerledikçe çocuklar daha çok 
başkaları ile birlikte oynamak ve sosyal etkileşim kurmak isterler. Sosyalleşmenin artmasıyla 
birlikte oyunlar da karmaşıklaşır ve buna bağlı olarak sosyal gelişim arttıkça oyun kurma ve 
oynama da zorlaşır. Oyunlar yolu ile çocuklar kendileri ve başkaları hakkında bilgi sahibi 
olurlar, kendi kapasite ve sınırlılıklarını büyüklerle olan farklılıklarını öğrenirler. En önemlisi 
çocuklar oyunlar yolu ile yaşamlarını organize etme ve denetleme alışkanlığını geliştirebilirler 
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(Çamlıyer, 1994: 1). Oyun, çocuğun ruhsal gelişiminde ve kişilik kazanmasına olanak 
sağlayan sevgiden sonraki en önemli etkinliktir (Gürün, 1984: 120).  
 Gereç ve Yöntemler 

Bu araştırma sosyal uyum bozukluğu gösteren çocukların uyumsal davranışlarına 
kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin etkisini bilimsel olarak 
belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma deneysel nitelikli bir çalışmadır. Araştırma öntest – sontest kontrol gruplu 
deneme modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evren ve örneklem grubu iki aşamada 
belirlenmiştir. Đlk aşamada Manisa ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilköğretim 
okulunda 7–8 yaş aralığındaki öğrencilerin arasından okul rehber öğretmeni ve sınıf 
öğretmenleri tarafından belirlenen 23’ü normal gelişim gösteren, 25’i de sosyal uyum ve 
davranış problemi olan toplam 48 öğrenci belirlenmiştir. Đkinci aşamada ise belirlenen 
öğrencilerin arasından basit tesdüfi örneklem metoduyla, sosyal uyum ve davranış problemi 
olan 14 çocuk ve normal gelişim gösteren 10 çocuk seçilerek toplam 24 çocuk ile 
uygulamanın yapılacağı deney grubu, geriye kalan 13 normal gelişim gösteren çocuk ve 11 
sosyal uyum ve davranış problemi olan çocuk birleştirilerek toplam 24 çocuklada kontrol 
grubu oluşturulmuştur. 

 Uygulama grubuna 12 hafta boyunca, hafta da üç (3) gün bir (1) saat çalışma 
yaptırılmıştır.  

Kontrol grubunu oluşturan çocuklara herhangi bir hareket eğitimi, oyun etkinliği ya da 
sportif aktivite yaptırılmamıştır. 

Bu araştırmada Grupların sosyalleşme düzeylerini belirlemek amacıyla veri toplama 
aracı olarak "Sosyal Uyum ve Davranış Ölçeği”  (AAMD-BS) American Association on 
Mental Deficiency Adaptive - Behavior Scale gelişimsel özellikler alt başlıklarından biri olan 
“ Sosyalleşme”  alanındaki maddeler kullanılmıştır. "Sosyal Uyum ve Davranış Ölçeği” , 
çocuk ve erişkinlerde günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık ve sosyal davranışları 
değerlendiren standartlaştırılmış bir veri toplama aracıdır (Agrı Ram, 2003: 98). "Sosyal 
Uyum ve Davranış Ölçeği” nin Türkçe çevirisi ve geçerlik – güvenirlik çalışması Epir 
tarafından 1974 yılında yapılmıştır (Bıyıklı, 1987: 1; Azaula ve diğerleri, 2000: 308).  

Deney ve Kontrol grubundaki çocukların ailelerine sosyal uyum ve davranış ölçeği 
çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak uygulanmıştır.  

Bu testin sonuçları SPSS istatistik programı ile yapılmıştır. Deney ve Kontrol 
gruplarının hem ön-test hem de son-test puanları arasında fark olup olmadığı Kruskal Wallis 
ile değerlendirilmiştir. Anlamlı fark varsa farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit 
edebilmek amacıyla gruplar ikişerli olarak Mann-Whitney U Nan Par test ile 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular ve Tartışma 
Bulgular 

Tablo 1: Deney Ve Kontrol Grubundaki Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımları 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erkek Kız 

n % n % 

Deney Grubu 
Engelli Çocuklar 11 .78,6 3 .21,4 

Normal Çocuklar 5 .50 5 .50 

Kontrol Grubu 
Engelli Çocuklar 7 .63,6 4 .36,4 

Normal Çocuklar 6 .46,2 7 .53,8 

Toplam 29 .60,4 19 .39,6 
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Tablo 1’ de Deney ve Kontrol grubundaki çocukların grup içinde Cinsiyete göre 
dağılım yüzdeleri görülmektedir. Deney grubundaki engelli çocukların 11’inin erkek (%78,6), 
3’ünün kız (%21,4) olduğu, deney grubundaki normal çocukların 5’inin erkek (%50), 5’inin 
kız (%50) olduğu, kontrol grubundaki engelli çocukların 7’sinin erkek (%63,6), 4’ünün kız 
(% 36,4) olduğu, kontrol grubundaki normal çocukların 6’sının erkek (%46,2), 7’sinin kız 
(%53,8) olduğu görülmektedir.  Deney ve kontrol grubundaki çocukların 29’u erkek (%60,4), 
19’unun kız (%39,6) olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 2: Deney Ve Kontrol Grubundaki Çocukların Yaşlara Göre Dağılımları 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2’ de Deney ve Kontrol grubundaki çocukların grup içinde Yaşlara göre dağılım 
yüzdeleri görülmektedir.  Deney grubundaki engelli çocukların 8’inin 7 yaşında (%57,1), 
6’sının 8 yaşında (%42,9) olduğu, deney grubundaki normal çocukların 6’sının 7 yaşında 
(%60), 4’ünün 8 yaşında (%40) olduğu, kontrol grubundaki engelli çocukların 4’ünün 7 
yaşında (%36,4), 7’sinin 8 yaşında (% 53,8) olduğu, kontrol grubundaki normal çocukların 
6’sının 7 yaşında (%46,2), 7’sinin 8 yaşında (%53,8) olduğu görülmektedir.  Deney ve kontrol 
grubundaki çocukların 24’ünün 7 yaşında (%50), 24’ünün 8 yaşında (%50) olduğu 
görülmektedir. 

 
Tablo 3: Deney ve Kontrol grubundaki çocukların Kruskal Wallis teste göre öntest – sontest 

ortalama puan farklarının karşılaştırılması 

Sosyal 

Uyum ve 

Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 

 

Gruplar 

 

 

N 

Öntest 
 

p 

Sontest 
 

p x  ± SS x  ± SS 

DGEÇ 14 19,50 ± 4,64 

,001** 

35,14 ± 3,57 

,000** 
DGNÇ 10 25,30 ± 4,55 32,20 ± 5,47 

KGEÇ 11 20,00 ± 4,77 20,18 ± 5,15 

KGNÇ 13 25,69 ± 2,46 26,38 ± 5,77 

Tablo 3’te Deney Grubundaki Engelli Çocukların (DGEÇ) ve Deney Grubundaki 
Normal Çocukların (DGNÇ) ile Kontrol Grubundaki Engelli Çocukların (KGEÇ) ve Kontrol 
Grubundaki Normal Çocukların (KGNÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği Anne-Baba 
görüşlerini içeren verilerin Kruskal Wallis teste göre ön-test ve son-test ortalama puan 
farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Grupların ön-test ve son-test puan ortalamalarına 
göre; sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin toplamlarında gruplar arasında anlamlı bir 
fark olduğu görülmektedir (p<0,01).  

 
 
 

 N 7 Yaş % N 8 Yaş % 

 
Deney Grubu 

Engelli Çocuklar 8 .57,1 6 .42,9 

Normal Çocuklar 6 .60,0 4 .40,0 

Kontrol Grubu 
Engelli Çocuklar 

4 
 

.36,4 
7 
 

.63,6 

Normal Çocuklar 6 .46,2 7 .53,8 

Toplam 24 .50 24 .50 
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Tablo 4: Deney Grubundaki Engelli Çocukların ve Deney Grubundaki Normal Çocukların 
Ön-test – Son-test ortalama puanlarının farklarının karşılaştırılması 

Sosyal Uyum 

ve Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 
 
 
 

Gruplar 

 
 
 
 

N 

ÖNTEST SONTEST 

 

x ± Ss 

 
p 

 

x ± Ss 

 
p 

DGEÇ 14 18,57 ± 6,02  
,000** 

34,79 ± 4,21  
,005** DGNÇ 10 29,20 ± 3,94 40,40 ± 3,78 

Tablo 4’te Deney Grubundaki Engelli Çocukların (DGEÇ) ve Deney Grubundaki 
Normal Çocukların (DGNÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin Anne-Baba 
görüşlerini içeren verilerin Mann-Whitney U NPar test’e göre ön-test ve sontest ortalama 
puan farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Uygulanan program öncesinde her iki grubun 
ön-test ortalamalarına göre; iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmektedir (p<0,01). Program sonrasında; son-test ortalama puanlarına göre iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,01).  

 
Tablo 5: Deney Grubundaki Engelli Çocukların ve Kontrol Grubundaki Engelli Çocukların 

Öntest – Sontest ortalama puanlarının farklarının karşılaştırılması 
Sosyal Uyum 

ve Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 
 
 

Gruplar 

 
 
 

N 

ÖNTEST SONTEST 

x ± Ss p x ± Ss p 

DGEÇ 14 19,50 ± 4,64 
,641 

35,14 ± 3,57 
,000** 

KGEÇ 11 20,64 ± 3,20 20,18 ± 5,15 

  Tablo 5’te Deney Grubundaki Engelli Çocukların (DGEÇ) ve Kontrol Grubundaki 
Engelli Çocukların (KGEÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin Anne-Baba 
görüşlerini içeren verilerin Mann-Whitney U NPar test’e göre ön-test ve son-test ortalama 
puan farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Uygulanan program öncesinde her iki grubun 
ön-test ortalamalarına göre; iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmemektedir (p>0,05).  Program sonrasında; son-test ortalama puanlarına göre iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,01).  

 
Tablo 6: Deney Grubundaki Engelli Çocukların ve Kontrol Grubundaki Normal Çocukların 

Öntest – Sontest ortalama puanlarının farklarının karşılaştırılması 

Sosyal Uyum 

ve Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 
 
 
 

Gruplar 

 
 
 
 

N 

ÖNTSET SONTEST 

x ± Ss p x ± Ss P 

DGEÇ 14 19,50 ± 4,64 
,001** 

35,14 ± 3,57 
,000** 

KGNÇ 13 25,69 ± 2,46 26,38 ± 5,77 

 Tablo 6’da Deney Grubundaki Engelli Çocukların (DGEÇ) ve Kontrol 
Grubundaki Normal Çocukların (KGNÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin Anne-
Baba görüşlerini içeren verilerin Mann-Whitney U NPar test’e göre ön-test ve son-test 
ortalama puan farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Uygulanan program öncesinde her 
iki grubun ön-test ortalamalarına göre iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmektedir (p<0,01). Program sonrasında; son-test ortalama puanlarına göre iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,01).  
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Tablo 7: Deney Grubundaki Normal Çocukların ve Kontrol Grubundaki Engelli Çocukların 
Öntest – Sontest ortalama puanlarının farklarının karşılaştırılması 

Sosyal Uyum 

ve Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 
 
 
 
 

Gruplar 

 
 
 
 
 

N 

ÖNTEST SONTEST 

x ± Ss p x ± Ss p 

DGNÇ 10 25,30 ± 4,55 
,022* 

32,20 ± 5,47 
,000** 

KGEÇ 11 20,00 ± 4,77 20,18 ± 5,15 

Tablo 7’de Deney Grubundaki Normal Çocukların (DGNÇ) ve Kontrol Grubundaki 
Engelli Çocukların (KGEÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin Anne-Baba 
görüşlerini içeren verilerin Mann-Whitney U NPar test’e göre ön-test ve son-test ortalama 
puan farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Uygulanan program öncesinde her iki grubun 
ön-test ortalamalarına göre iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir 
(p<0,05). Program sonrasında; son-test ortalama puanlarına göre iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,01).  
 
Tablo 8: Deney Grubundaki Normal Çocukların ve Kontrol Grubundaki Normal Çocukların 

Öntest – Sontest ortalama puanlarının farklarının karşılaştırılması 

Sosyal Uyum 

ve Davranış 

Ölçeği 

maddeler 

Toplamı 

 
 
 
 

Gruplar 

 
 
 
 

N 

 
ÖNTEST 

SONTEST 

x ± Ss p x ± Ss p 

DGNÇ 10 25,30 ± 4,55 
,802 

32,20 ± 5,47 
,034* 

KGNÇ 13 25,69 ± 2,46 26,38 ± 5,77 

  Tablo 8’de Deney Grubundaki Normal Çocukların (DGNÇ) ve Kontrol Grubundaki 
Normal Çocukların (KGNÇ) sosyal uyum ve davranış ölçeği maddelerinin Anne-Baba 
görüşlerini içeren verilerin Mann-Whitney U NPar test’e göre ön-test ve son-test ortalama 
puan farklarının karşılaştırılması görülmektedir. Uygulanan program öncesinde her iki grubun 
ön-test ortalamalarına göre iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
görülmemektedir (p>0,05). Program sonrasında; son-test ortalama puanlarına göre her iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir (p<0,05). 

Bu sonuçlara bakıldığında iki grup arasında özel olarak hazırlanmış olan program 
uygulanmadan önce bir fark yokken; program uygulandıktan sonra iki grup arasında anlamlı 
bir farkın olması ve bu farkın deney grubundaki normal çocuklardan kaynaklanmasında 
kaynaştırılmış ders dışı hareket ve oyun etkinliklerinin etkisinin olduğu söylenilebilir.  

Spor, sosyalleşme ve sosyal değişim aracı olarak hizmet veren olağanüstü bir güce 
sahiptir. Spor, büyük önem verilen birçok sosyal değerin oluşmasına sürekli hale gelmesine 
yardımcı olur. Đnsanlar onlara uygun olan sosyal rolleri öğrenirler, hemen tüm insanlar 
çocukken oyun, spor ve diğer aktiviteler ile sosyalleşirler (Yetim, 2011: 157).  Bireyin 
sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı 
olan faktörlerin başında spor yer almaktadır (Küçük ve diğerleri, 2014: 134). Spor, insanların 
fiziksel, duygusal ve toplumsal bakımdan gelişimini sağlar. Ayrıca spor, grup çalışmalarını, 
karşılıklı dayanışmanın sağlanmasını ve toplum üyeliğinin kazanılmasını en kolay yollardan 
sağlayan sosyalleşme aracıdır (Aksoy ve diğerleri, 2012: 42 ). Spor ve sportif etkinlikler, 
bireyin sosyal çevrelere katılmasını sağlayan bir sosyal etkinlik olması özelliğinden dolayı 
kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir (Tel, 2014: 6). Sporun, öğretilebilir zihinsel 
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engelli çocukların sosyalleşmeleri üzerinde etkili olduğu ve spor ile sosyalleşme arasında 
manidar bir ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir (Demirağ, 2010: 127). 

Fiziksel aktivite ve oyun ile ilgilenmenin, çocuklarda akademik başarıyı arttırdığı, 
psikolojik olarak iyi olma hali sağladığı, depresyon ve kaygı bulgularını azalttığı, kendine 
saygıyı arttırarak, çocukların daha atılgan olmalarını sağlamaya katkı yaptığı belirlenmiştir 
(Çavdar, 2011: 60; Strong ve diğerleri, 2005: 732; Taylor ve diğerleri, 1985: 196; Kirkcaldy 
ve diğerleri, 2002: 50; Penedo ve diğerleri, 2005: 190; Parfitt ve diğerleri, 2005: 701; Suitor 
ve diğerleri, 2007). Diğer taraftan çocuklarda alkol ve madde kullanımı ile herhangi bir 
fiziksel aktiviteye katılmama arasında da pozitif yönde yüksek korelasyon gösteren çalışmalar 
vardır (Kirkcaldy ve diğerleri, 2002: 50). Beden Eğitimi ve Spor, sağlıklı bir kişilik yapısının 
oluşumunda etkin bir rol oynamakta ve genç bireylerin sağlıklı ki şilik gelişimleri için büyük 
önem taşımaktadır (Uslu ve diğerleri, 1999: 3-4). Đyi planlanmış bir hareket eğitimi programı 
ile çocuklar diğer çocukların farkına varma, onlarla uyum içerisinde hareket etme ve işbirliği 
kurma yeteneğini geliştirebilirler (Özlü-Fazlıoğlu ve diğerleri, 2004). Hareket eğitimi, 
çocuğun duyu organları yoluyla dış dünyadan topladığı duyumları (informasyonları) 
değerlendirip psikomotor tepki ve davranış olarak kendini ortaya koyduğu süreçlerde çok 
etkilidir (Çamlıyer 1994: 1). Piek ve Dyck, davranış problemi olan çocukların, gelişim 
seviyesine uygun fiziksel aktivitelerin, günlük yaşam içerisine yerleştirilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar (Akt., Yanardağ, 2007: 106). Fiziksel aktivite programlarının otizmli 
çocukların problem davranışlarda azalma, büyük fiziksel ve eğlence aktivitesinin yanı sıra, 
fiziksel uygunluk düzeyindeki artışa neden olabileceğini göstermiştir (Connor ve diğerleri, 
2000: 22). Fiziksel aktivite gerilim ve anksiyetenin boşalmasına yardım eder ve emosyonel 
stabilite ve sabır davranışını kolaylaştırır (Baltacı, 2008: 3). Beden Eğitimi, spor etkinlikleri 
ve oyunlar yoluyla kazanılan psikolojik ve sosyal alandaki davranış değişiklikleri bireyin 
genel yaşantısına transfer olur mu konusunda yapılan araştırmalar, bedensel aktiviteler 
yoluyla fiziksel ve psiko-sosyal alanlarda kazanılan davranışların günlük yaşamda gerekli ve 
ilgili benzer durumlara transfer olduğunu göstermiştir (Çamlıyer ve diğerleri, 2011: 116). 

Oyun bir yandan çocuğun gelişimine katkıda bulunurken, öte yandan eğitici bir değere 
sahiptir. Bir yandan izleyen yetişkine çocuğun kişilik özellikleriyle ilgili önemli ipuçları 
verirken, bir yandan da çocuk için tedavi edici özelliğe sahip bir etkinliktir (Yavuzer, 2005: 
64,69). Oyun, bir yandan çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliştirirken, diğer yandan da 
onun nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağlayan, daha 
sonra da toplumsallaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan çok önemli bir etkinliktir (Gürün, 
1984: 120). Oyun yoluyla sosyalleşen çocuk, ben ve başkası kavramlarının bilincine varır. 
Vermeyi ve almayı da oyun aracılığıyla öğrenir (Akt., Temür, 2007: 121-122). Oyun 
becerileri sosyal iletişimi gerektiren en önemli etkinliklerden biridir. Çocuklar bebeklik 
dönemlerinden itibaren etkinlikleri sırasında akranlarıyla sosyal iletişim kurarlar (Akt. Batu, 
2011: 285).  

Kaynaştırma eğitimine katılan normal gelişim gösteren çocuklar ve engelli çocuklar 
arasında olumlu sosyal etkileşim, engelli çocuğa akranlarıyla ilişki kurabilmeyi ve bu ilişkiyi 
devam ettirebilmek için gerekli olan deneyimleri kazanmasına yardımcı olmaktadır” (Akt. 
Temür, 2007: 121-122). Baydık, 1997 ve Kids, 2001’e göre “ Akranları ile birlikte çeşitli 
etkinliklerde bulunması sonucunda da bu bireyler kendilerine olan güvenlerini artırabilirler ve 
daha geniş bir topluluğa ait olma ve değerli olma duygularını yükseltebilirler (Kuz, 2001: 16). 
Engelli çocuklar kaynaştırmayla, sosyal ve eğitimsel yaşamda akranları ile birlikte olabilme, 
onları model alarak daha geniş bir toplum tarafından benimsenen davranış repertuarı ve 
repertuar içinde yer alan becerileri geliştirebilme ve öğrendikleri yeni davranışları uygulama 
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fırsatını elde ederler. Bunun sonucunda engelli bireyin toplum tarafından dışlanmasına neden 
olan tipik engelli davranışlarının azalması sağlanacak ve çocuğun soysal kabulü, uyumu ve 
etkileşimi artacaktır (Kuz, 2001: 16). Peltier (1997)’e göre yapılan araştırmalarda 
kaynaştırmanın engelli öğrenciler kadar normal gelişim gösteren çocuklara da yararlı olduğu 
yönünde bulgular elde edilmiştir. Öğretmenler ve ebeveynlerin ifadeleri de engelli olmayan 
çocukların, engelli bireylerle olan ilişkilerinden yarar sağladıkları yönündedir (Kuz, 2001: 
20). Kaynaştırma eğitimi ortamındaki normal gelişim gösteren öğrencilerin deneyimlerini 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda, kaynaştırmanın normal gelişim gösteren 
çocuklar üzerinde pozitif sosyal etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalar içerisinde 
en kapsamlı olanı Murray – Seegert (1989) tarafından yapılmış olanıdır. Bu araştırmada lise 
çağındaki engelli öğrenciler ve bunların engelli olmayan akranları arasındaki sosyal ilişkilerle 
ilgili, bir yıllık etnografik bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada normal gelişim gösteren 
çocukların, engelli olan çocuklarla etkileşimleri sonucunda diğer insanlara oranla, daha 
olumlu düşünceler geliştirdikleri anlaşılmıştır (Kuz, 2001: 23).  Normal gelişim gösteren 
çocukların engelli arkadaşlarına ilişkin tutumlarını inceleyen araştırmalarda, bu çocukların 
engelli arkadaşlarına karşı daha az kabul edici ve onları aralarından soyutlayıcı davrandıkları 
belirtilmektedir. Normal gelişim gösteren çocuklar; engelli sınıf arkadaşlarına karşı korku, 
kaygı, kaygı, düşmanlık ve kaçınma gibi tepkiler gösterebilmekte; diğer çocuklara göre 
engelli arkadaşlarını, arkadaş olarak daha az tercih ettikleri görülmektedir (Akt., Temür, 
2007). Yapılan bir araştırmada, kaynaştırma ortamında normal çocukların özürlü sınıf 
arkadaşlarının çeşitli alanlarda gelişimini sağlamada davranış modelleri olarak görev 
yaptıkları belirtilmiştir Yine aynı araştırmada kaynaştırma programında normal çocukların 
özürlü çocuklara sınırlı olan beceri ve yeteneklerini geliştirmede takviye edici etmen olarak 
etki eniklen ifade edilmiştir (Metin, 1992: 34-36). Kaynaştırma ortamında normal gelişim 
gösteren çocukların, engelli çocuklarla olumlu etkileşimde bulunmaları halinde gelişimsel 
kazançları yüksek olmaktadır. Bu etkileşim, engelli çocukların tipik engelli davranışlarının 
ortadan kalkmasına ve ileriki yaşamında toplumun içinde sosyal kabulünü sağlayacak 
davranışların yerleşmesine yardımcı olmaktadır (Kuz, 2001: 21).   
 
Sonuç ve Öneriler 
Sonuç  

Tablo 4’teki sonuçlara bakıldığında; deney grubundaki engelli çocukların ön-test ve 
son-test sıra ortalama puanları ile deney grubundaki normal çocukların ön-test ve son-test sıra 
ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın görüldüğü; kaynaştırılmış 
ders dışı hareket eğitimi programı uygulandıktan sonra, her iki grubun son-test sıra ortalama 
puanlarında artış olmasının yanı sıra, deney grubundaki engelli çocukların son test sıra 
ortalama puanlarının, deney grubundaki normal çocukların son test sıra ortalama puanlarına 
yaklaştığı görülmekte ve bu sonucun oluşmasında uygulanan programın etkisinin olduğu 
söylenilebilir (Bknz Tablo 4).  

Tablo 5’teki sonuçlara bakıldığında; deney grubundaki engelli çocukların ön-test sıra 
ortalama puanları ile deney grubundaki engelli çocukların ön-test sıra ortalama puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken; kaynaştırılmış ders dışı hareket 
eğitimi programı uygulandıktan sonra, her iki grubun son-test sıra ortalama puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmekte, bu farkın deney grubundaki 
çocukların son-test puanlarındaki artıştan kaynaklandığı, deney grubundaki çocukların 
sosyalleşme düzeylerinde artış olduğu ve bu sonucun oluşmasında uygulanan programın 
etkisinin olduğu söylenilebilir (Bknz Tablo 5).  



           AKADEM ĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

347 

Tablo 6’daki sonuçlara bakıldığında; deney grubundaki engelli çocukların ve kontrol 
grubundaki normal çocukların ön-test sıra ortalama puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu ve bu fark kontrol grubundaki normal çocukların öntest sıra ortalama 
puanlarından kaynaklanırken; kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi programı uygulandıktan 
sonra, her iki grubun son-test sıra ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farkın olduğu ve bu farkın, deney grubundaki engelli çocukların son-test sıra ortalama 
puanlarından kaynaklandığı, deney grubundaki çocukların sosyalleşme düzeylerinin kontrol 
grubundaki normal çocukların sosyalleşme düzeylerinden daha fazla olduğu ve bu sonucun 
oluşmasında uygulanan programın etkisinin olduğu söylenilebilir (Bknz Tablo 6).  

Tablo 8’deki sonuçlara bakıldığında; deney grubundaki normal çocukların ve kontrol 
grubundaki normal çocukların ön-test sıra ortalama puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark görülmezken; kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi programı uygulandıktan 
sonra, her iki grubun son-test ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olduğu ve bu farkın deney grubundaki normal çocukların son-test sıra ortalama puanlarından 
kaynaklandığı, deney grubundaki çocukların, kontrol grubundaki çocuklara oranla daha fazla 
sosyalleştiği görülmekte ve bu sonucun oluşmasında uygulanan programın etkisinin olduğu 
söylenilebilir (Bknz Tablo 8).  

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan tüm sonuçlara bakıldığında, Kaynaştırılmış ders dışı 
hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin doğal ortamı içinde bulunan tüm bireyleri farklı 
şekillerde etkilemekte ve sosyal gelişim boyutlarını desteklediği görülmüştür.  

Bir başka ifadeyle deney grubundaki sosyal uyum problemi olan çocukların sosyalleşme 
düzeylerinin kontrol grubundaki çocuklara göre yüksek olması uygulanan programın etkili 
olduğunu göstermiştir.  
 
Öneriler 

Çocukların gelişim düzeylerine, bireysel farklılıklarına, ilgi ve isteklerine göre özel 
olarak hazırlanan kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerini içeren bir 
programı, uygulayacak olan eğitimcinin hem özel eğitim hem de hareket eğitimi alanında 
sahip olduğu alan bilgisinin ve yöntem-teknikleri kullanma becerisinin hedeflenen sonuçlara 
ulaşmasında büyük oranda etkili olduğu söylenebilir. 

Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin özellikle uyum 
problemi olan çocukların sosyalleşmeleri yolunda etkin bir unsur olduğu belirgindir ve Milli 
Eğitim Bakanlığı onayı ile açılan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki yapısı 
içerisinde, çocuklar için fiziksel aktivite ve oyun etkinlik alanları (geniş bahçe, oyun parkı, 
salon vs.) ve özel beden eğitimi öğretmeni bulundurma şartları, gerekli yönergelerle 
sağlanmalıdır. 

Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinlikleri kullanılarak farklı yaş 
gruplarında beden eğitimi derslerinin dışında tutularak, sosyal beceri ve iletişim becerileri 
gelişimi sağlamaya yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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SĐĐRT ĐLĐ KIRSAL TUR ĐZM POTANSĐYEL Đ VE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN 
ÖĞRENCĐLERĐN KIRSAL TUR ĐZM ALGILARI ÜZER ĐNE BĐR ARAŞTIRMA 

 

Abdullah USLU*  M. Fatih SANCAR∗∗∗∗∗∗∗∗  Bayram AKAY ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  Doğan KUTUKIZ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Öz 

Bu araştırma Siirt’in kırsal turizm potansiyeline yönelik literatür araştırmasına ve bu ildeki turizm eğitimi 
alan üniversite öğrencilerine yapılan anket verilerine dayanmaktadır. Bölge kırsal alan, kırsal miras, kırsal yaşam 
ve kırsal etkinlikler açısından değerlendirilmiştir. Bölgenin tek önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren Siirt 
Üniversitesi “Turizm ve Seyahat Hizmetleri” programına kayıtlı toplam 206 öğrenci örnek hacmini 
oluşturmuştur. Araştırmanın amacı, I) Siirt ili kırsal turizm potansiyelini, II) Siirt ilinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin kırsal turizme bakış açılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın sonucunda gastronomi/mutfak turizmi, 
inanç turizmi, doğa yürüyüşü, rafting turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, mağara turizmi ve av 
turizmi gibi turizm türlerinin Siirt’in kırsal turizm potansiyelini oluşturduğu saptanmıştır. Öğrenciler kırsal 
turizmin olumlu yönlerine daha çok katılırken, olumsuz sonuçlarına daha az katılmaktadır. Ayrıca Anova ve t-
testi analizleri sonucunda öğrencilerin cinsiyeti, ikametgâh yerleri, turizmde çalışma süreleri ile kırsal turizmin 
olumsuz yönlerini algılamaları arasında istatistiki olarak farklılık bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Kırsal Turizm, Siirt Đli, Turizm Öğrencileri, Güneydoğu Anadolu, Turizm 
Potansiyeli. 

 

A RESEARCH ON RURAL TOURISM POTENTIAL AND EDUCATED STUDENTS 
PERCEPTION OF RURAL TOURISM IN SIIRT CITY  

Abstract 

This study depends on literature review on the rural tourism potential of Siirt and survey data of tourism 
undergraduate students in Siirt. The region was evaluated of its rural area, rural heritage, rural life and rural 
activities. The sample was composed of 206 students, enrolled at the programme of “Tourism and Travel 
Services”, which is the only programme providing undergraduate education in the region, at Siirt University. The 
study aims (1) to reveal the rural tourism potential of Siirt (2) and to reveal students’ perceptions of rural tourism 
who study tourism in Siirt. The study reveals that gastronomic tourism, belief tourism, nature walk tourism, 
rafting tourism, sportive line fishing tourism, bird watching tourism, cave tourism, and hunting tourism are rural 
tourism potentials of Siirt. The students are more affiliated with the positive aspects of rural tourism and they are 
less affiliated with the negative aspects. Furthermore, Anova and t-test reveal statistical differences between 
students’ gender, domicile, experience in the tourism sector and their perceptions of the negative aspects of rural 
tourism. 

Key Words: Rural Tourism, Siirt City Province, Tourism Students, Southeast Anatolia, Tourism 
Potential. 
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1. GĐRĐŞ 

Boş zaman faaliyeti olarak tanımlanan turizm sözcüğüne ilk olarak 1811 yılında Oxford 
Đngilizce Sözlüğü’nde rastlanmıştır. Ancak kavramın antik Yunan ve Roma’ya kadar 
uzandığı, bu uygarlıkların zengin vatandaşlarının termal kaplıcalara tatile gittiği, Avrupa ve 
Akdeniz bölgesinin egzotik yerlerini keşfettikleri bilinmektedir. Bir Fransız keşişi olan Ameri 
de Piceaud ilk tur rehberliği kitabını yazan kişi olarak onurlandırılmıştır. 1130 yılında 
yayımlanan kitabı Đspanya’ya hac seyahatlerini konu almıştır. Daha önceki seyahatler 
çoğunlukla dini, bilim araştırmaları, coğrafi keşifler, kültürel ve antropolojik çalışmalar, insan 
ve kaynak araştırma serüvenleri ya da fetihleri ile ilişkilendirilmiştir. Diğer yandan 
başlangıçtan beri gezginler keşif ve dinlenme için doğal güzellikleri barındıran yerleri de 
deneyimlerine katmışlardır  (Honey, 1999: 9). 

Günümüzde sanayileşme ve kentleşmenin artması, insanların tatil yapma ihtiyaçlarını 
artırmaktadır. Đnsanların farklı ihtiyaçlarından dolayı çeşitli yeni turizm türleri ortaya 
çıkmıştır. Dünya genelinde gelir seviyesinin ve turizm bilincinin artması, turizmi ekonomik 
açıdan da önemli bir konuma getirmiştir. Hızla gelişen turizm sektörü içinde, kırsal turizm 
giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Devlet tarafından da önemi fark edilen 
kırsal turizm, kalkınma programları içerisinde yer almaya başlamıştır. Kırsal turizm, 
ekonomik ve toplumsal gelişme ve yeniliğin önemli bir aracı olarak kabul edilmektedir 
(Sharpley, 2002: 233). 

Genelde ülkemiz özelde ise Siirt ili kırsal turizm açısından önemli bir potansiyele 
sahiptir. Siirt ilinde kırsal alanlar detaylı bir şekilde incelendiğinde yiyecek-içecek kültürü, 
inanç turizmi değerleri, endemik bitki ve yaban hayatı, el sanatları, tarihi geçmişi ve tarımsal 
faaliyetler önemli kırsal turizm potansiyellerindendir. Fakat kırsal bölgede yaşayan insanların 
bilgilendirilmesi için yeterli çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle, yörede kırsal turizm 
hak ettiği yerde olmadığı söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, I) Siirt ilinde kırsal turizm 
potansiyelin belirlenmesi, II) Siirt ilinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme olan 
bakış açılarını tespit etmektir. 

 

2. LĐTERATÜR TARAMASI 

2.1 Kırsal Turizm ve Turizm Eğitimi 

Literatürde turizm eğitimi; turizm olay ve ekonomisinin halka öğretilmesi, turizm 
kaynaklarını koruma bilincinin geliştirilmesi, turiste karşı eşit ve dürüst hizmet etmede etik 
davranışların geliştirilmesi ve turizm sektöründe iş görecek bilgili ve kalifiye işgören ve 
yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik amaçların başarılmasına yönelik faaliyetler olarak ifade 
edilmektedir. Bu faaliyetlerin başarılması doğrultusunda Türkiye’de mesleki turizm eğitimi; 
örgün eğitim ve yaygın eğitim faaliyetlerini kapsayan iki yönlü çalışmalarla sürdürülmektedir. 
Örgün turizm eğitimi; ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde verilen eğitimleri 
kapsamaktadır. Yaygın eğitim faaliyetleri ise resmi ve özel kuruluşlar tarafından verilen kısa 
süreli mesleki kursları oluşmaktadır. Türkiye’de turizm eğitimine yönelik son dönem 
sosyolojik araştırmalar incelendiğinde istihdam, sektörel beklenti, sektörel kaygı ve staj 
uygulamalarına yönelik araştırmalara sıkça rastlanmaktadır. Bununla birlikte turizm 
öğrencilerinin alternatif turizm türlerine bakış açılarına yönelik bir araştırmaya 
rastlanmamaktadır. Oysaki ülkelerin turizm faaliyetlerini sezonluk olmaktan çıkarıp, tüm yıla 
yayma zorunluluğuna vurgu yapıldığı bir dönemde alternatif turizm geliştirilmesine yönelik 
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çalışmaların gerekliliği tartışılamaz bir gerçektir. Turizm sektöründe geleceğin yöneticileri ve 
işgörenleri olarak kabul edilen turizm öğrencilerin bakış açılarını dikkate almak, gelecekte 
sektörünün şekillenmesi ve çeşitlenmesi bakımından açısından önemli bir unsur olarak 
görülebilir (Ayaz ve diğerleri., 2012: 104) 

Kırsal bölgelerde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini tanımlamak için çeşitli terimler 
kullanılmıştır: Agriturizm / agroturizm, çiftlik turizmi, kırsal turizm, yumuşak turizm, 
alternatif turizm, ekoturizm ve benzeri, ayrıca bunların bir ülkeden diğerine ve bir 
kullanıcıdan diğerine farklı anlamları vardır. ‘Kırsal turizm’ terimi Avrupa Topluluğu 
tarafından bir kırsal alanda gerçekleştirilen tüm turizm faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
uyarlanmıştır (Ligtenberg, 2000). 

Kırsal turizmi tanımlamadan önce, kırsal alanın tanımının yapılması gerekmektedir. 
Kırsal alanı turizm açısından değerlendirdiğimizde; “deniz turizmi merkezleri dışında kalan, 
kentsel yerleşimlerden uzak, kırsala özgü doğal ve kültürel hayatın korunduğu, oldukça tenha 
ve kırsal hayatla ilgili çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildi ği yerler”  olarak tanımlayabiliriz. 
Kırsal alanlarda ekonomi tarıma dayalı olduğu için, yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu, 
işbölümü ve uzmanlaşmanın fazla gelişmediği ve toplu yaşam tarzının egemen olduğu 
gözlenmektedir. Bu hayat tarzı özellikleri, kentsel hayat içinde bunalan, büyük şehir 
melankolisini yaşayan insanların eksikliğini çektiği en önemli unsurlardır (Uçar, 2010: 9). 
Kırsal alan çevreleri, eski hayat tarzı ve kültürü arayışı içinde olan turistler için, özgün ve 
istenen yerler olarak kabul edilebilir (Iorio ve Corsale, 2010).  

Kırsal turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere 
ziyaretleri, buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun 
mekânlarda talep ederek ve yörede para arttırma arzularını minimize ederek geçici 
konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür (Akça, 2004: 63) 

Diğer bir tanıma göre ise kırsal turizm, turistlerin doğal ortamlarda tatillerini geçirmek 
ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla kırsal bir yerleşmeye giderek, konaklamaları 
ve o kırsal yerleşmeye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm 
türüdür (Özkan, 2007: 82). 

Kırsal turizm, doğal kaynaklara dayalı, kırsal yerleşimlerle iç içe olan bir turizm 
türüdür. Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan kırsal turizm gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde var olan turizm türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak görülmektedir. 
Tarım ve balıkçılık gibi geleneksel üretim şekillerinin azaldığı, yerel halkın geçimini 
sağlayamadığı alanlarda kırsal turizm ek iş olanakları yaratmada ve hayat standartlarını 
yükseltmede önemli bir vasıta olarak görülmektedir  (MacDonald ve Jolliffe, 2003:307). 

Kırsal turizm aynı zamanda yurtiçi (yerel) kültürel değerlerinin ve sanat yapılarının 
kazanç amacıyla suni bir şekilde yeniden oluşturulmasını teşvik etmektedir. Sanat, folklor, 
festival, tiyatro gibi aktivitelerin kalitesinin yükselmesine olanak sağlar. Faaliyetleri destekler 
ve bunların sürdürülmesi için kaynak oluşturur. Yerel sanat ve el işleri için piyasa oluşturur. 
Belirli bölgelerin yerel kimliklerini güçlendirir, yerel gururun arttırılmasını sağlar. Çevresel 
değerlendirmeyi hem ziyaretçilerin hem de yerli halkın anlaması için ortam oluşturur 
(Middleton ve Rebecca, 1988).  

Bu kavramı geliştirmek için dünyada çeşitli ülkelerin yapmış olduğu kavram tanımına 
dayanarak bir dizi tanımlama yapmak mümkündür. Dünya turizm örgütüne göre; kırsal turizm 
terimi kırsal kültürü rekreasyonel turist ürününün ana parçasının olduğu yukarıdaki 
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tanımlamayı genişleterek kullanmaktadır. Kırsal turizmde, hizmet sağlayanlar, ziyaretçilerle 
kişisel iletişime yardım ederler ve ziyaretçilerin ziyaret edilen yerdeki atmosferi test etmesi ve 
kırsal ürünleri denemelerini mümkün kılmalarına yardımcı olurlar (Veer ve Tuunter, 2005). 

Kırsal turizm, AB tarafından yapılan tanıma göre; tatillerini kırsal alanda, kırsal mirası 
görerek ve kırsal yaşam tarzından hoşlanan insanların arzusu olarak tarif edilmiştir (European 
Commission, 2003). Kırsal turizm, son zamanlarda önemli bir kavram haline gelen 
sürdürülebilir turizm açısından doğaya zarar verilmeden gerçekleştirilmesi nedeniyle giderek 
artan bir öneme sahiptir (Fuentes ve diğerleri, 2006: 48). Kırsal turizmin yükselişinin nedeni, 
yerel ürünler ve kültürleri turizmin içine entegre ederek farklı bir turizm yapısı oluşturmasıdır 
(Liu, 2006: 878). Ayrıca kırsal turizm, diğer turizm destinasyonları üzerinde bir rekabet 
avantajı elde etmek için önemli bir stratejidir (Rid ve diğerleri, 2014:103). Alisauskas (2008), 
kırsal turizmin iki temel açıdan önemli olduğu görüşündedir. Birincisi, kırsal alanda 
ekonomik ve sosyal fayda oluşturması, gençler için cazip bir etkinlik türü olması ve ülke 
insanı için gelir kaynağı sağlamasıdır. Đkincisi ise doğa, kültür ve tarihi değerleri korumada 
etkili bir araç olmasıdır (akt. Snieska ve diğerleri, 2014: 281). 

Şekil 1: Kırsal Turizm Kavramı 
 
KIRSAL ALAN 
Dağlar, göller, nehirler, ormanlar, doğa 

 
KIRSAL M ĐRAS 
Gelenek, yerel mimari, tarihi kalıntılar 

 
 
KIRSAL YA ŞAM 
El sanatları, yerel etkinlikler, yerel yiyecekler, 
agroturizm, geleneksel müzik 

 
 
KIRSAL ETK ĐNLĐKLER 
Ata ve bisiklete binme, balık tutma, 
yürüyüş, su sporları 

Kaynak:  Özdemir, 2012. 

Günümüzde kırsal turizm kentleşmenin artmasıyla, insanlar tarafından daha fazla talep 
gören bir turizm faaliyeti haline gelmiştir. Kırsal turizme ilginin artmasında ve 
yaygınlaşmasında, şu faktörlerin etkisi büyük olmuştur (Çakır ve diğerleri, 2010: 2); 

� Aktif tatillere ve özel ilgi turlarına eğilimin artması. 

� Kentsel yaşamın sınırlayıcı ve kurallarla dolu ortamından uzaklaşma isteği. 

� Deniz kıyılarının her konuda birbirine benzemesi, hatta yozlaşması. 

� Gelişmiş ülkelerde yaşlanmış kentsel nüfus oranın artması, onların da kırsal alanların 
sağlık verici ortamlarını tercih etmeleri. 

� Kırsal alanların sayısız türde rekreasyonel etkinlik için uygun ortamlara sahip olması. 

� Kırsal turizmin, diğer turizm türlerine göre daha ucuza mal olması. 

� Dünyada çevre koruma bilincinin yaygınlaşmasıyla, korunmuş alanlara ilginin 
artması. 

Kırsal turizm kırsal alanların kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.  Kırsal turizmin 
yöre kalkınmasına sağlayacağı faydaları şunlardır (Köroğlu, 2006); 

KIRSAL TURĐZM 
TOPLUMU 
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� Kırsal turizmin yaygınlaşması ile kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim 
gibi hizmetlerin kalite ve sayısında önemli miktarlarda artışlar görülebilecektir.   

� Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin 
değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılması kolay ve hızlı 
olabilecektir.   

� Gelecekte turistlerin çevreye daha duyarlı olacakları dikkate alınarak kırsal alanlarda 
yeni bina inşa etmektense, restore çalışmaları ile geleneksel mimari tarz korunarak 
çevrenin peyzaj açısından daha planlı ve düzenli olması sağlanabilir.   

� Kentte yaşayanların kırsal hayatı yerinde görmesi sonucu kırsal hane halkının 
problemlerinin fark edilmesi şeklinde çözüme kavuşturulması sağlanabilir. 

� Kırsal alanlardaki kırsal turizm açısından gelir getirecek potansiyeller arasında yer 
alan doğal, (örneğin, anıt ağaçlar, yaylalar, şelaleler, mağaralar gibi) ve arkeolojik 
değerlere verilen önem daha da artacaktır. Ayrıca biyolojik çeşitlili ğin korunmasına 
katkıda bulunulacaktır. 

� Kentte yaşayan insanların kırsal alanları ziyareti sonucu her iki kesim arasında bilgi 
akışı olabilir. Bunun sonucunda kırsal alandaki halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, 
yeni insanlar tanıma ve dışa açılma; turistler için ise kırsal aile ile birlikte yaşama, 
yeni dost edinme ve farklı hayat görüşüne sahip olma gibi faydalar sağlanabilir. 

� Dağlık bölgeler gibi tarımsal üretim yapılacak arazi açısından marjinal sınırlara 
ulaşmış alanlarda yaşayan kırsal halka yeni iş olanakları yaratarak kırdan kente 
göçün azaltılması/önlenmesi ve yerinde istihdam sağlanabilir. 

� Kırsal turizm yoluyla gerek tarımla uğraşan ve gerekse uğraşmayan kırsal alandaki 
hane halkına ek gelir sağlanabilir.  

Kırsal turizm, çiftlik turizmi, yeşil turizm veya yayla turizmi olmakla birlikte, doğa 
tatillerini ve özellikle de eko turizm, alışveriş, kayak, bisikletli ve atlı doğa gezileri, macera, 
rafting, spor, termal turizm, avcılık ve balıkçılık, sanat, tarih ve etnik yapıya endeksli bir 
turizm türüdür. 

Kırsal turizme katılan bireylere ise genel olarak kırsal turist denilebilir. Kırsal 
turistlerin, kırsal alanlar ile ilgili motivasyon faktörleri aşağıda sıralanmıştır (Ayaz, 2012:51); 

� Rahatlama; Dinlenme, yoğun iş yaşamından kaçış, günlük stresten uzaklaşma 

� Sosyalleşme; Yeni insanlarla tanışma, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışma 

� Öğrenme; Yeni yerler keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek, bilgiyi arttırmak 

� Ailenin bir arada olması; Aile içinde güçlü bağ oluşturmak, çocuklara geleneksel 
kültürü tanıtmak 

� Yenilik 

� Heyecan 

Kırsal turistlerin gittikleri yörelerin çeşitli özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
Kırsal turizme konu olan kırsal yörelerin özellikleri kısaca şöyledir (Emiroğlu, 2013:40); 

� Gezi etkeninin özenle organize edildiği 
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� Sulak alanların varlığı 

� Doğa sporlarına elverişli 

� Milli parklara yakın 

� Tarihsel değerleri içeren 

� Ulaşımı kolay ve ucuz 

� Geleneksel mimariye sahip 

� Sıcak yöre insanı 

� Konaklama kapasitesi yeterli 

� Doğal güzelliklere sahip 

� Yöreye has ürün ve yemeklerin olması 

� Kentsel unsurların minimum olması 

Kırsal yörelerde, kırsal turizmin yaşanması ile turizmin çeşitli olumlu ve olumsuz 
etkileri ortaya çıkmaktadır (Bkz, Tablo1). 

Tablo 1: Kırsal Bölgelerde Turizm Olumlu Ve Olumsuz Etkileri 
Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 
Đstihdam oluşturma Çevre tehdidi 
Đş çeşitlili ği meydana getirme Sosyo-kültürel tehdit 
Çoklu aktivite oluşturma Konut sorunu 
Turizm dışındaki işletmelere destek olma Dışarıdan gelen girişimciler 
Çiftliklere destek olma Trafik sıkışıklığı 
Ormancılığa destek olma Planlama ve denetim eksikliği  
Doğal güzelliklerin korunması Halkın katılımı ve ortaklık yetersizliği 
Kırsaldaki küçük yerleşimlere destek olma  
Kırsal sanat ve zanaatları koruma  
Kültürel ihtiyacın karşılanmasına destek olma  
Tarihi yapıları koruma  
Altyapı ve üstyapıya destek olma  
Kadınların rolünü artırma  

Kaynak:  Ayaz, 2012:54. 

Türkiye’de son yıllarda turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, 
antik kentlerin yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme 
artık yabancı değillerdir. Kır lokantaları ve alışveriş sergileri, hatta balık çiftlikleri ve kırsal 
yollar, turistlerle veya günübirlikçilerle tanışmışlardır. Bireysel geziler yanında, bu tür yerlere 
ya da onların içinde bulunduğu kırsal alanlara seyahat acenteleri tarafından günlük geziler 
düzenlenmektedir (Soykan, 2001: 151). 

2.2. Siirt Đli Turizm Đ statistikleri 

30 Nisan 2015 itibariyle Siirt'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Đşletme Belgeli 2 otel 
bulunmaktadır. Yatırım belgeli 96 oda ve 192 yatak kapasiteli 1 adet otel, Belediye Belgeli 
153 yataklı, 85 odalı 4 adet otel ve pansiyon vardır (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr, 
25.08.2014). Ayrıca 5 adet A grubu ve 1 adet B grubu olmak üzere 6 adet seyahat acentası 
faaliyet göstermektedir (www.tursab.org.tr, 25.08.2014). Siirt Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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verilerine göre Siirt’te 2011 yılında konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı 20.000’dir. 2013 
yılında ise konaklayan turist sayısı 25.000'e ulaşmıştır. 2011 yılında Siirt’i ziyaret eden 
günübirlikçi turist sayısı ise 1.400.000 olarak belirlenmiştir. 2013 yılında günübirlikçi turist 
sayısı 1.500.000'i aşmıştır. Günübirlikçi turistlerin büyük bir kısmı Aydınlar ve Baykan 
ilçelerini ziyaret etmişlerdir (www.siirtkulturturizm.gov.tr, 17.07.2014). 

2.3. Siirt Đlinde Kırsal Turizm  

Siirt ilinde Botan Çayı çevresi, Alkumru Barajı, Tillo'da kale mevkii, Botan Kanyonu, 
Şavuran Köprüsü, Baykan Mesire alanı, Çemkari ve Herekol yaylaları doğaya dayalı turizm 
türleri için önemli potansiyele sahiptir. Botan çayı ve çevresi doğa yürüyüşü turizmi, rafting 
turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği turizmi ve av turizmi için önemli alanlara 
sahiptir. 

Tillo'daki kale mevkii ve Botan Kanyonu çevresi, foto-safari ve hava sporları turizmi 
için uygun alanlara sahiptir. Belirli dönemlerde bölgeye  bu amaçla çok sayıda turist 
gelmektedir. Şavuran Köprüsü ve Baykan Mesire alanı, farklı doğası ile önemli bir 
potansiyele sahiptir. Bu alanların çevresinde farklı türde yaban hayvanları ve çok sayıda 
endemik bitki türü bulunmaktadır. Bu açıdan, bu iki alan av turizmi ve botanik turizm için 
potansiyel sahibi yerlerdir. 

Pervari ve Şirvan ilçelerinde yer alan Çemkari ve Herekol yaylaları, önemli yaylalar 
olmalarına rağmen şimdiye kadar turizm konusunda değerlendirilememişlerdir. Bu yaylalar 
göçerler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu yaylalarda bulunan ve endemik bir bitki türü 
olan ters lale, botanik turizm için önem taşımaktadır. 

Botan Çayı çevresinde bulunan Botan Mağaraları sahip oldukları tarihi ve doğal 
değerleri ile ilde mağara turizmi için önemli turistik alanlardır. 

Toprak ve çeşitli maddelerin karışımlarından yapılan Siirt Cas evleri, Siirt Sabatları 
(Altgeçit görünümünde) ve Siirt kapı tokmakları kültür turizmi  açısından önemli değerlerdir 
(www.wowturkey.com). 

Siirt ili, yemek kültürü açısından ülkemizin en önemli illerinden biridir. Özellikle 
büryan kebabı, perde pilav, Siirt içli köftesi ve bumbar dolması en önemli yemekleri 
arasındadır. Ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplayan bu ürünler, gastronomi turizmi için 
büyük potansiyel oluştururlar. 

Tillo ilçesi, inanç turizmi potansiyeli ve doğal güzelliklerinin yanında sakin bir ilçe 
olması ve gelen ziyaretçilere huzur vermesi nedeniyle dinlenme turizmi için önemli bir 
destinasyondur. Ayrıca Ziyaret Beldesi ve Tillo ilçesi inanç turizmi konusunda büyük 
potansiyele sahip olup, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadırlar. 

Siirt iline ait yöresel ürünler ve bu ürünler için yapılan festivaller de turizm potansiyeli 
oluşturan diğer unsurlardandır. Özellikle tiftikten ve kök boyasından yapılan Siirt kilimi ve 
battaniyesi, Siirt fıstığı, Zivzik narı, Pervari balı ve Bıttım sabunu önemli yöresel ürünlerdir. 
Ayrıca bu ürünlerle ilgili her yıl festivaller düzenlenmektedir. 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEM Đ 

Araştırmanın amacı, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Siirt ilinin kırsal turizm 
potansiyelinin belirlenmesi ve Siirt ilinde öğrenim gören turizm öğrencilerinin kırsal turizme 
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bakış açılarını tespit etmektir.  Araştırmanın kapsamını, Siirt ilinde yükseköğretim düzeyinde 
turizm eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Yörede sadece Siirt Üniversitesi bünyesinde 
2009 yılında açılan “Turizm ve Seyahat Hizmetleri” programı vardır. Turizm bölümünde 
kayıtlı olan 206 öğrenci araştırmamızın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada evrenin 
tamamına ulaşılmıştır.  

 

4. VERĐLERĐN TOPLANMASI VE ANAL ĐZĐ 

Veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Anketler, 2015 yılı Ocak 
ayında öğrenciler ile yüz yüze görüşme ile yapılmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde 
katılımcıların demografik özellikleri ölçmeye yönelik 10 soru bulunmaktadır. Đkinci kısımda 
ise; öğrencilerin kırsal turizme bakış açılarını ölçmeye yönelik toplam 18 soru bulunmaktadır. 
Anket soruları Ayaz, Yeşiltaş ve Türkmen’in 2012 yılında yaptıkları çalışmadan uyarlanarak 
hazırlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir.   Tüm veriler 
için frekans analizi yapılmıştır. Kırsal turizme yönelik olumlu ve olumsuz bakış açılarını 
ölçebilmek amacıyla açıklayıcı analizler, “t” testi ve Tek Yönlü ANOVA analizi yapılmıştır.  

Araştırmanın amacına yönelik ve konuyla ilgili literatür taramaları sonucunda 
oluşturulan araştırma hipotezleri ise şu şekildedir:  

� H1: Öğrencilerin kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelere yönelik algıları ile cinsiyet 
arasında anlamlı farklılık vardır. 

� H2: Öğrencilerin kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelere yönelik algıları ile ikamet 
ettikleri yer arasında anlamlı farklılık vardır. 

� H3: Öğrencilerin kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelere yönelik algıları ile turizm 
sektöründe çalışma süreleri arasında anlamlı farklılık vardır. 

 

Çalışmamızda öğrencilerin kırsal turizme yönelik olumlu algıları hakkındaki 13 adet 
önerme için hipotezlerin kurulmamasının nedeni, olumlu ifadelerle ilgili yapılan “t” testi ve 
Tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda anlamlı bir farklılık olmamasıdır. Yapılan 
analizlerle ilgili her birisini ayrı ayrı tablolar içerisinde göstermek çok fazla sayfa tutacağı için 
çalışmamızda yer verilmemiştir. 

 

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin demografik dağılımları, kişisel özellikleri, 
kırsal turizm ile ilgili düşünceleri, kırsal turizmin olumlu ve olumsuz yönlerine bakış açıları 
ve hipotez testlerine yönelik bilgiler verilmiştir. 

Tablo 2: Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
Cinsiyet Sayı (n) Yüzde (%) 
Bayan 108 52,4 
Erkek 98 47,6 

Toplam 206 100,0 
Medeni Durum Sayı % 
Evli 12 5,8 
Bekâr 194 94,2 
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Toplam 206 100,0 
Yaş Sayı % 
18-25 186 90,3 
26-30 7 3,4 
31-35 2 1,0 
36-40 5 2,4 
41 ve Üzeri 6 2,9 

Toplam 206 100,0 
Aylık Gelir Durumu  Sayı % 
500 TL ve altı 130 63,1 
501-750 TL 22 10,7 
751-1000 TL 13 6,3 
1001-1250 TL 18 8,7 
1500 TL ve üzeri 23 11,2 

Toplam 206 100,0 

Tablo 2’deki demografik özelliklere göre katılımcılar daha çok 108 kişi ile erkeklerden  
(%52,4) oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 194 kişi (%94,2) ile bekâr 
kişilerdir. Yaş aralığı en çok 18-25 yaş arasında 186 kişi (%90,3) bulunmaktadır. Aylık gelir 
durumlarına bakıldığında önemli bir kısmının 130 kişinin (%63,1) 500 TL ve altı gelire sahip 
oldukları görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin ailelerinden maddi destek aldıkları 
söylenebilir. 

Tablo 3: Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Ait Kişisel Veriler 
Memleketinizde ikamet ettiğiniz yer Sayı (n) Yüzde (%) 
Kırsal 88 42,7 
Kentsel 118 57,3 

Toplam 206 100,0 
Kaç yıldır Siirt’te ya şamaktasınız? Sayı % 
1 yıldan az 57 27,7 
1-3 yıl 91 44,2 
7 yıldan fazla 58 28,2 

Toplam 206 100,0 
Turizm sektöründe çalışma süresi Sayı % 
1 yıldan az 161 78,2 
1-3 yıl 27 13,1 
4-6 yıl 13 6,3 
7 yıl ve üzeri 5 2,4 

Toplam 206 100,0 

Tablo 3’te öğrencilere ait bireysel bilgiler yer almaktadır. Öğrencilerin memleketlerinde 
ikametleri 118 kişi (%57,3) ile kentsel alanlarda yaşayanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
91’i (%44,2) Siirt’te 1-3 yıl arasında yaşamaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmının 161 
kişinin (%78,2) turizm sektöründeki çalışma süreleri 1 yıldan az olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Öğrencilerin Kırsal Turizmle Đlgili Düşünceleri 
Kırsal turizmde çalışmak ister misiniz? Sayı (n) Yüzde (%) 
Evet 131 63,6 
Hayır 75 36,4 

Toplam 206 100,0 
Kırsal turizme bakı ş açısı Sayı % 
Olumlu 133 64,6 
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Olumsuz 28 13,6 
Kararsızım 45 21,8 

Toplam 206 100,0 
Kırsal turizm neyi çağrıştırmaktadır? Sayı % 
Kırsal Alanları 80 38,8 
Geleneksel Kültürü 60 29,1 
Yöresel Ürünler 47 22,8 
Değer 13 6,3 
Kalite 5 2,4 
Memnuniyet 1 ,5 

Toplam 206 100,0 

Tablo 4’te Siirt ilindeki turizm bölümü öğrencilerinin kırsal turizmle ilgili düşünceleri 
yer almaktadır. Kırsal turizmde çalışmak isteyen öğrencilerin sayısı 131 kişiden (%63,2) 
oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmının 133 kişi ile (%64,6) kırsal turizme bakış açısı 
olumlu olarak görülmektedir. Öğrenciler için kırsal turizmin daha çok Kırsal turizm alanlarını 
80 kişi (%38,8)  Kırsal turizmi, öğrencilerden 80 kişi (%38,8)   kırsal alanlar olarak görürken, 
60 kişi (%29,1)  geleneksel kültür olarak görmekte yine 47 kişi (%22,8) yöresel ürünler olarak 
görmektedir. 

Tablo 5: Öğrencilerin Kırsal Turizmin Olumlu Yönlerine Bakış Açıları 
 

ĐFADELER 
1:Kesinlikle Katılmıyorum;       
5:Kesinlikle Katılıyorum 

O
rt

. 

S
td

.S
 

1 2 3 4 5 
 
Doğal çevre ve biyo çeşitlili ği korur. 

7 
(3,4) 

1 
(,5) 

26 
(12,6) 

58 
(28,2) 

114 
(55,3) 

4,32 ,95 

 
Dinlenmeyi ve stresten uzaklaşmayı sağlar. 

2 
(1,0) 

10 
(4,9) 

24 
(11,7) 

54 
(26,2) 

116 
(56,3) 

4,32 ,93 

Yerel halkı, kültür ve çevreyi 
değerlendirmeye yöneltir. 

5 
(2,4) 

8 
(3,9) 

20 
(9,7) 

71 
(34,5) 

102 
(49,5) 

4,25 ,95 

 
Yerel halkın gelirlerinin artmasını sağlar. 

1 
(,5) 

3 
(1,5) 

37 
(18,0) 

75 
(36,4) 

90 
(43,7) 

4,21 ,82 

 
Çevre ve kültürün korunmasına katkıda 
bulunur. 

3 
(1,5) 

8 
(3,9) 

23 
(11,2) 

82 
(39,8) 

90 
(43,7) 

4,20 ,89 

 
Tarihi yapıların korunmasını sağlar. 

10 
(4,9) 

8 
(3,9) 

12 
(5,8) 

82 
(39,8) 

94 
(45,6) 

4,17 1,04 

Yeni turizm işletmeleri ile yerel ekonomiyi 
canlandırır. 

4 
(1,9) 

7 
(3,4) 

39 
(18,9) 

77 
(37,4) 

79 
(38,3) 

4,07 ,94 

Kırsal alanlara ve doğaya uyum sağlama 
olanağı sunar. 

6 
(2,9) 

5 
(2,4) 

37 
(18,0) 

80 
(38,8) 

78 
(37,9) 

4,06 ,96 

 
Destinasyonlarda biriken turist yığınlarının 
kırsal alanlara çekilmesini sağlar. 

6 
(2,9) 

13 
(6,3) 

36 
(17,5) 

71 
(34,5) 

80 
(38,8) 

4,00 1,04 

 
Yeni iş imkânları yaratır. 

5 
(2,4) 

6 
(2,9) 

50 
(24,3) 

69 
(33,5) 

76 
(36,9) 

3,99 ,98 

 
Yerel halkın yaşam standardını yükseltir. 

3 
(1,5) 

18 
(8,7) 

45 
(21,8) 

70 
(34,0) 

70 
(34,0) 

3,90 1,02 

 
Kadınlara yeni iş imkânları yaratır. 

9 
(4,4) 

6 
(2,1) 

60 
(29,1) 

79 
(38,3) 

52 
(25,2) 

3,77 1,01 

 
Yerel ortaklıkları ve işbirliğin arttırır. 

5 
(2,4) 

12 
(5,8) 

77 
(37,4) 

62 
(30,1) 

50 
(24,3) 

3,68 ,98 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49          Mayıs – Haziran 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 
 

360 

Tablo 5, öğrencilerin önermelere katılım dereceleri, ortalamaları dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. Ayrıca bu önermelere yönelik 206 öğrencinin katılıp katılmama derecelerini 
frekans yüzdelerine göre yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Aritmetik ortalamalarından en 
yüksek olan önerme 4,32 aritmetik ortalama ile “Doğal çevre ve biyolojik çeşitlili ği korur” ile 
yine aynı aritmetik ortalamaya sahip “Dinlenmeyi ve stresten uzaklaşmayı sağlar” 
önermeleridir. Bu aritmetik ortalamaya sahip önermeleri 4,25 aritmetik ortalama ile “Yerel 
halkı, kültür ve çevreyi değerlendirmeye yöneltir” önermesi takip etmektedir. Aritmetik 
ortalaması en düşük 3 önerme ise sırasıyla; 3,68 aritmetik ortalama ile “Yerel ortaklıkları ve 
işbirliğin arttırır”,  3,77 aritmetik ortalama ile “Kadınlara yeni iş imkânları yaratır”, 3,90 
aritmetik ortalama ile “Yerel halkın yaşam standardını yükseltir” önermesidir. Bütün kırsal 
turizm hakkındaki olumlu ifadelerle ilgili sorulan 13 adet önermenin ortalaması 4,07 olarak 
tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Öğrencilerin Kırsal Turizmin Olumsuz Yönlerine Bakış Açıları 
 

ĐFADELER 
1:Kesinlikle Katılmıyorum;       
5:Kesinlikle Katılıyorum 

O
rt

. 

S
td

.S
 

1 2 3 4 5 
Dışarıdan gelen zengin girişimcilerin, 
kırsal bölgeyi sömürmelerine yol açar. 

24 
(11,7) 

21 
(10,2) 

63 
(30,6) 

63 
(30,6) 

35 
(17,0) 

3,31 1,20 

 
Kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır. 

23 
(11,2) 

29 
(14,1) 

72 
(35,0) 

49 
(23,8) 

33 
(16,0) 

3,19 1,20 

 
Kırsal yollarda trafik sorunlarına neden 
olur. 

30 
(14,6) 

26 
(12,6) 

78 
(37,9) 

47 
(22,8) 

25 
(12,1) 

3,05 1,19 

 
Sosyo-kültürel bozulmalara yol açar. 

46 
(22,3) 

45 
(21,8) 

65 
(31,6) 

33 
(16,0) 

17 
(8,3) 

2,66 1,22 

 
Doğal çevrenin bozulmasına neden olur. 

84 
(40,8) 

43 
(20,9) 

19 
(9,2) 

27 
(13,1) 

33 
(16,0) 

2,43 1,51 

Yukarıdaki Tablo 6, öğrencilerin önermelere katılım dereceleri, ortalamaları dikkate 
alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu önermelere yönelik 206 öğrencinin katılıp katılmama 
derecelerini frekans yüzdelerine göre yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Aritmetik 
ortalamalarından en yüksek olan önerme 3,31 aritmetik ortalama ile “Dışarıdan gelen zengin 
girişimcilerin, kırsal bölgeyi sömürmelerine yol açar” önermesidir. Bu aritmetik ortalamayı 
3,19 aritmetik ortalama ile “Kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır” önermesi takip 
etmektedir. Aritmetik ortalaması en düşük olan önerme ise 2,43 ile “Doğal çevrenin 
bozulmasına neden olur” önermesidir. Bütün kırsal turizm hakkındaki olumsuz ifadelerle ilgili 
sorulan 5 adet önermenin ortalaması 2,93 olarak tespit edilmiştir. 

 

6. ARAŞTIRMANIN H ĐPOTEZ TESTLER Đ VE SONUÇLARI 

Çalışma kapsamında, öğrencilerin cinsiyet, ikamet yerleri, turizm sektöründe çalışma 
süreleri ile kırsal turizmin olumsuz yönlerini algılamaları arasında farklılık analizi sonuçlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Kırsal Turizmin Olumsuz Yönleri Đle Cinsiyet Arasındaki Farklılıklar (t-Testi) 
Kırsal Turizmle Đlgili Olumsuz Đfadeler Erkek Bayan t df Sig. 
Doğal çevrenin bozulmasına neden olur 2,7593 2,0612 3,386 204 ,001* 

Sosyo-kültürel bozulmalara yol açar 2,9537 2,3367 3,731 204 ,000* 
Kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır 3,2500 3,1327 ,701 204 ,484 
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Kırsal yollarda trafik sorunlarına neden olur 3,2037 2,8878 1,908 204 ,058 
Dışarıdan gelen zengin girişimcilerin, kırsal bölgeyi 
sömürmelerine yol açar 

3,3889 3,2245 ,974 204 ,331 

*  Sig<0.05 

Çalışmada öğrencilerin kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelere yönelik algılarını 
cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek amacıyla “t” testi yapılmıştır. 
Kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelerden “doğal çevrenin bozulmasına neden olur” ve 
“sosyokültürel bozulmalara yol açar” ifadeleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır 
(p<0.05).  

Tablo 8: Kırsal Turizmin Olumsuz Yönleri Đle Đkametgâh Yerlerine Göre Farklılıklar (t- Testi) 
Kırsal Turizmle Đlgili Olumsuz Đfadeler Kırsal Kentsel t df Sig. 
Doğal çevrenin bozulmasına neden olur 2,4659 2,3983 ,316 204 ,752 

Sosyo-kültürel bozulmalara yol açar 2,9318 2,4576 2,800 204 ,006* 
Kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır 3,1364 3,2373 -,597 204 ,551 
Kırsal yollarda trafik sorunlarına neden olur 3,1591 2,9746 1,097 204 ,274 
Dışarıdan gelen zengin girişimcilerin, kırsal bölgeyi 
sömürmelerine yol açar 

3,3068 3,3136 -,039 204 ,969 

*  Sig<0.05 

Çalışmada öğrencilerin kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelere yönelik algılarını 
memleketlerindeki ikamet ettikleri yerlere göre farklılık gösterip göstermediğini test 
edebilmek amacıyla “t” testi yapılmıştır. Kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelerden 
“Sosyokültürel bozulmalara yol açar” ifadeleri ile ikamet ettikleri yerler arasında anlamlı 
farklılık vardır (p<0.05).  

Tablo 9: Kırsal Turizmin Olumsuz Yönleri Đle Turizmde Çalışma Sürelerine Göre Farklılıklar (ANOVA) 

Kırsal Turizmle Đlgili Olumsuz Đfadeler F Sig. 
 
Doğal çevrenin bozulmasına neden olur 

6,892 ,000* 

 
Sosyokültürel bozulmalara yol açar 

,174 ,914 

 
Kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır 

5,693 ,001* 

 
Kırsal yollarda trafik sorunlarına neden olur 

,256 ,857 

Dışarıdan gelen zengin girişimcilerin, kırsal bölgeyi 
sömürmelerine yol açar. 

,573 ,634 

*  Sig<0.05 

Öğrencilerin turizm sektöründe çalışma sürelerine bağlı olarak, kırsal turizmle ilgili 
olumsuz ifadelerin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek yönlü ANOVA 
analizi yapılmıştır. Kırsal turizmle ilgili olumsuz ifadelerden “doğal çevrenin bozulmasına 
neden olur” ve “kırsal bölgelerde emlak fiyatlarını arttırır”  ifadeleri ile turizm sektöründe 
çalışma süreleri arasında anlamlı farklılık vardır (p<0.05).  
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7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
Kırsal turizm gün geçtikçe daha fazla rağbet gören ve birçok ülke için önemli bir 

kaynak olarak görülen bir turizm faaliyeti haline gelmiştir. Kırsal turizm özellikle az gelişmiş 
bölge ve yöreler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Uygulandığı bölgede sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanda gelişmeler sağlamaktadır. Bu nedenle ülkemizin az gelişmiş illerinden biri 
olan Siirt için kırsal turizm büyük önem arz etmektedir. Siirt kırsal turizm için büyük bir 
potansiyele sahiptir. Özellikle Tillo (Aydınlar) ve Baykan ilçeleri inanç turizmi açısından 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Dikici ve Sağır (2012)’a göre kırsal turizm içerisinde yer alan 
farklı turizm faaliyetlerinden bir tanesi de inanç turizmi olarak görülmektedir. Yılda 1 
milyonun üzerinde günübirlik ziyaretçi kabul eden bu ilçeler, tanıtımın arttırılması ve gerekli 
altyapı ve üstyapının iyileştirilmesi ile daha fazla turist çekebilecektir. 

Siirt’te şüphesiz ki en büyük sorun güvenlik sorunudur. Đlin bazı ilçelerinde meydana 
gelen terör olayları yöre hakkında olumsuz bir imaj oluşturmaktadır. Güvenlik sorununun 
yanı sıra tanıtımın da yetersiz yapılması kırsal turizmi olumsuz etkilemektedir. Botan 
çevresinde yer alan mağaralar, kanyonlar ve mesire alanları ile Çemkari ve Herekol yaylaları 
eşsiz manzaralarıyla turist çekme potansiyeline sahip yerlerdir. Endemik bir bitki türü olan 
ters lale, botanik meraklısı turistleri yöreye çekmek için çok önemli bir kaynaktır.  

Yöreye ait olan büryan kebabı, perde pilav, Siirt köftesi ve bumbar dolması ülkemizde 
birçok kişinin büyük beğenisini kazanmış yemeklerdir. Günümüzde dünyanın her yerine sırf 
değişik lezzetleri tatmak için seyahat eden insanlar bulunmaktadır. Siirt yemekleri, tanıtımın 
yapılması halinde yöreye çok sayıda turistin gelmesini sağlayacaktır. Ülke genelinde büyük 
talep gören Siirt fıstığı, Zivzik narı, Pervari balı ve bıttım sabunu çeşitli festivallerle 
tanıtılmaya çalışılmaktadır. Ancak yapılan festivallere katılımın büyük kısmını yöre halkı 
oluşturmaktadır. Bu durum çok değerli bu ürünlerin Siirt için sağlayabileceği faydayı 
azaltmaktadır.   

Siirt ili av turizmi, rafting turizmi, trekking, gençlik turizmi, sağlık turizmi ve kuş 
gözlemciliği turizmi içinde önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Eruh, Pervari ve Şirvan 
çevrelerinde yaban keçisi, domuz, tavşan, tilki, keklik gibi av hayvanları bulunmaktadır. 
Özellikle Botan çayı ve çevresi rafting, trekking ve kamp yapmak için uygundur. Yine Botan 
çayı çevresi ile Baykan çevresi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan 
yörede kuş gözlemciliği de yapılabilmektedir. 

Anket sonuçlarına göre, turizm öğrencileri kırsal turizm işletmelerinde çalışmak 
istemektedir. Öğrencilerin çoğunun kırsal turizme bakış açıları olumludur, öğrenciler için 
kırsal turizm kırsal alanları, geleneksel kültürü ve yöresel ürünlerin kullanımını ifade 
etmektedir. Kırsal turizmin doğal çevreyi ve biyo çeşitlili ği koruması, dinlenmeyi ve stresten 
uzaklaşmayı sağlaması, yerel halkın, kültür ve çevre değerlerini değerlendirme olanağı 
sunması gibi olumlu sonuçlarına öğrenciler önemli düzeyde katılmıştır. Öğrenciler kırsal 
turizmin olumsuz yönlerinden en çok sosyo-kültürel ve doğal çevrenin bozulmasına yol açar 
ifadelerine katılmamaktadır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti, ikametgâh yerleri, turizmde 
çalışma süreleri ile kırsal turizmin olumsuz yönlerini algılamaları arasında istatistiki olarak 
farklılık bulunmaktadır. 

Siirt’te kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi için yörede turizmin önündeki 
engeller ve sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Yörede turizmi olumsuz etkileyen sorunlar, 
çözümleri ve öneriler şunlardır; 
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� Bölgedeki güvenlik sorunu turizm için en büyük sorundur. Bu sorun ancak kamu 
kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halk işbirliği ile çözülebilir. 

� Turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayacak yeterli sayıda ve kalitede tesis 
bulunmamaktadır. Bu sorunun çözümünde özellikle yöredeki iş adamları yatırım 
yapmak için buraya çekilebilir. Ayrıca devlet tarafından verilecek teşvikler bu sorunu 
çözüme kavuşturacaktır. 

� Bölgede altyapı ve ulaşım olanaklarının yetersiz olması bölgedeki kamu ve yerel 
yönetimlerin işbirliği ile çözülebilir.  

� Siirt’te henüz bir turizm destinasyon imajının oluşturulmamıştır. Özellikle önemli 
ölçüde inanç turizmi potansiyeline sahip Tillo (Aydınlar) ve Baykan ilçeleri inanç 
turizmi destinasyon imajı oluşturulabilir. 

� Siirt’te restorasyon çalışmaları ve arkeolojik kazılar yetersiz seviyededir. Đl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü başkanlığında restorasyon ve arkeolojik kazıların yapılarak tarihi 
zenginlikler gün yüzüne çıkartılabilir.  

� Yapılan festivallere ülke dışından misafirler de davet edilerek, festivallerin etkisi 
arttırılmaya çalışılmalıdır. 

� Siirt için çok önemli olan Botan çayı üzerinde yapılan barajlar, ekolojik dengeyi 
bozmakta, yöredeki bitki ve hayvan çeşitlili ğine zarar vermektedir. Bundan dolayı 
barajların yapılmasıyla çevrede oluşabilecek olumsuz etkiler önlenmelidir.  

� Yörede yok olma noktasına gelen yaban hayatı için koruyucu önlemler alınarak, 
çeşitlili ğin artması amacıyla çalışmalar yapılmalıdır. 

� Yerel halk turizm konusunda bilinçlendirilerek, yöreye gelen konuklara yöreye ait 
aktivitelerde bulanabilme imkânı sağlanmalıdır. 

Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından illerin gelişmişlik düzeyi indeksine 
göre Siirt ili (-2.72), il ortalamalarına göre 75. sırada az gelişmiş iller arasındadır (Gül ve 
Çevik, 2014). Sanayi ve ticaret konusunda çok geride olan Siirt için kırsal turizm çok önemli 
bir gelir ve istihdam kaynağı olarak ilin gelişmişlik düzeyini arttırabilir. Ancak bölgedeki 
birçok sorun (altyapı ve üst yapı sorunları, turizm bilincinin olmayışı, güvenlik, vb.) bu 
duruma engel olmaktadır. Son yıllarda özellikle barış süreci ile birlikte sorunların çözülmeye 
başlandığı görülmektedir (Kıngır ve diğerleri, 2014:59). Barış sürecinin başarıya ulaşması ile 
birlikte Siirt ilinin kırsal turizm potansiyelinden daha yüksek düzeyde yararlanılması mümkün 
hale gelecektir. Aynı zamanda kırsal turizm ile sağlanabilecek gelir artışı ve istihdam yöre 
halkının barış ve huzur ortamına olan inancını da pekiştirecektir. Bu yönüyle kırsal turizmin 
ülke bütünlüğüne ve huzur ortamına katkı sağlayabileceğini söylemek de mümkündür. 
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YENĐ YEREL SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA ARAYI ŞLARI ÇERÇEVES ĐNDE 
TĐCARET VE SANAY Đ ODALARININ SANAY Đ ÜRETĐCĐ BĐRLĐKLER Đ HAL ĐNE 

DÖNÜŞTÜRÜLMES Đ ĐÇĐN AHP YÖNTEM Đ ĐLE TAHL ĐLĐ VE 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Bülent DARICI ∗∗∗∗ 

Öz 

Günümüz, yeni yerel sürdürülebilir kalkınma anlayışı, pek çok dinamik gözetilerek harekete geçirilebilir. 
Bunlar arasında, yerel ürünlerin belirli standardizasyonlar altında geniş kitlelere ulaştırılması, çevre bilincinin 
üretimin her aşamasında gözetilmesi, sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması, ithalat bağımlılığının azaltılması, 
öncelik dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdamın artırılması, değer oluşturan ürünlerin yerel üretimle 
harmanlanması, değişen ve gelişen yeni neslin yeni yerel üretimi sahiplenmesinin sağlanması vb. dinamikler 
sayılabilir. Bütün bu gelişen anlayış kümesi içinde bazı aktörlerin değişimi, gerekenlerin birleştirilmesi, yeni rol 
dağılımının gerçekleştirilmesi, yeni kalkınma anlayışına uygun hale dönüştürülmesi gerekli hale gelmiştir. 
Çalışma, ticaret odaları, sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları çerçevesinde, daha çok tarımsal yapı içinde 
görülen üretici birlikleri benzeri bir yapının yeni yerel sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun şekilde 
dönüşümünün tahlil ve değerlendirilmesini içermektedir.  

Tahlilde kullanılan yöntem ise, işletmelerde; yer seçimi, tedarikçi seçimi gibi tercih belirleme yöntemi 
olarak, iktisatta; öncelik belirleme ve uygunluk tercihlerinde kullanılmaya başlayan Analytic Hierarchy Process 
(AHP), çalışmamızda Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler (KOBĐ) Üretici Birlikleri (ÜB) kriterlerinin 
ağırlıklı önem sıralaması için uygulanmıştır. Gelecek dönem ihracat hedeflerine ulaşmak ve orta gelir tuzağına 
düşmekten kurtulmak için, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak, yapısal sorunlara çözüm öneri öncelikleri 
oluşturulmuştur.  

Uygulama özel sektör ve kamu ile sivil toplum kuruluşları üst düzey yöneticilerinin birebir anket 
uygulanması neticesinde, her bir sorunun aritmetik ortalaması dikkate alınarak diğer kriterler ile ağırlıkları 
karşılaştırma yapmak için normalize edilmiştir. Bu elde edilen sonuçlar Super Decision programı yardımıyla 
öncelik kriter belirlemesi yapılmıştır. Uzman görüşleri neticesinde analizler netlik kazanmış ve öncelik kriter 
tercihlerinde önemli katkılar gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni  Yerel Sürdürülebilir Kalkınma (YYSK), Küçük ve Orta Büyüklükteki 
Đşletmeler (KOBĐ), Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO), Analytic Hierarchy Process (AHP), Üretici Birlikleri (ÜB) 

 

EVALUATION AND ANALYSIS OF TRADE AND INDUSTRY CHAMBERS WITH 
AHP PROCESS FOR TRANSFORMATION INTO PRODUCER ASSOCIATIONS IN 

THE FRAME OF NEW LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEARCH 

Abstract  

Recent new local development comprehension may be motivated by lots of dynamics regarded. 
Transportation of local products to people under determined standardizations, regarding of environment 
awareness in every stage of production, assuring health and sanitary measures, decreasing of import dependence, 
increasing employment beginning from disadvantaged groups, harmonization of worth products with local 
production, possession of new local production by changing and developing new generation are some dynamics 
that may be counted. Changing of some factors, uniting of necessities, new role distribution, convenient 
transformation towards new local development have been necessary. The study includes an analysis and 
evaluation of a structure that resembles to producer association (PA)occurs mostly agricultural structure in the 
frame of trade chambers, industry chambers and trade and industry chambers. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) which h as been started to use in economics for priority 
determination and convenience is used in the study that is also used as a process of location choice, supplier 
choice, etc. The AHP process is implemented for weighted significance ranking of small and medium enterprises 
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(SMEs) and producer associations’ criteria. Solution offer priorities of structural problems are created with 
necessary regulation changes to reach next term export targets and get rid of falling to middle income trap. 

The application is normalized to make comparison with weights of other criteria considering of every 
arithmetic averages as a result of one-to-one survey of high level managers in private sector and public and non-
governmental organizations. Priority criteria determinations of results are made by Super Decision program. 
Important contributions are observed on priority criteria and analyses have been much clear.  

Key Words: New Local Sustainable Development (NLSD), Small and Medium Enterprises (SME), 
Trade and Industry Chambers (TIC), Analytic Hierarchy Process (AHP), Producer Associations (PA). 

GĐRĐŞ 

Tarım sektörü; iklime bağlı olması, gizli işsizliğin bulunması, desteklemeye olan 
ihtiyacı gibi özelliklerinden dolayı diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Tarım sektörüne has bu 
özellikler yanında parçalı ve küçük ölçekli olması dolayısıyla da sanayi sektörüne benzerlik 
göstermektedir. Her iki sektör düşünüldüğünde küçük işletme niteliğine haiz olduğundan, dış 
pazarlara açılma konusunda zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu zayıflıklar örgütlü yapılar 
yoluyla bertaraf edilebilir.  

Tarımsal açıdan örgütler düşünüldüğünde, odalar, kooperatifler ve üretici birlikleri akla 
gelmektedir. Bunların arasında üretici birlikleri ihracat ve pazarlama açısından ön plana 
çıkmaktadır. Üretici birliklerinin amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini 
iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun 
ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler 
almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişili ği 
haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır (http://www.tuketbir.org.tr, Erişim 
Tarihi: 22.01.2015). 

Örgütler ve üretici birlikleri benzeri bir yapının sanayi ile ilişkilendirilmesi daha önce 
yapılan bazı çalışmalarda şu şekillerde vurgulanmaktadır; 

Şenses ve Kırım'ın, "1980 Sonrasında Ekonomik Politikalar-Sanayileşme Etkileşimi ve 
Sanayinin Yeniden Yapılanma Gerekleri" isimli çalışmalarında iki nokta vurgulanmaktadır; i) 
yeniden yapılanma doğrultusunda mevcut politikalar nasıl yeni yönlere kanalize edilmeli ve 
güçlendirilmelidir, ii) bu yeni politikayı uygulayabilmek için en uygun kurumsal araçlar neler 
olmalıdır (Şenses, Kırım, 1989, s. 370). 

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Uygulama Kılavuzunda, çevreye ilişkin, sivil toplum 
örgütlerinin somut rollerine vurgu yapılmaktadır. Çevre ve tüketici sahalarında çalışan Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK’lar), ticaret birlikleri, sanayi birlikleri ve meslek kuruluşları da, 
toplumda farkındalık oluşturulması, mensuplarının beklentilerinin yansıtılması ve 
kamuoyunun harekete geçirilmesi konularında önemli rol oynayabilir (Bölgesel Çevre 
Merkezi, 2010, s.31). 

Bazı KOBĐ sivil toplum kuruluşları, kooperatif benzeri bir yapının oluşturulmasının 
ihracat açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etmektedirler. Ülkemizde KOBĐ’lerin 
tek başlarına ihracatta kalıcı bir başarı sağlamaları; iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, 
sermaye ve kadro gerektirmektedir. Bunların KOBĐ'ler tarafından sağlanması ise çok zordur. 
Oysa KOBĐ'ler güçlerini ve deneyimlerini bir araya getirerek ve ihracatlarını tek elden 
yürüterek daha çok başarılı olma şansına sahiptirler. Đhracata yönelmek isteyen KOBĐ'lerin 
özellikle sermaye ve bilgi yetersizlikleri ortak girişimleri zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz 
ihracat stratejisinin tespitinde bu gerçeğin göz önüne alınması ve işbirliğine gidilecek alanlar 
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için uygun ortamlar ve örgütler oluşturulması ve bu yöndeki girişimlerin desteklenmesi 
gerekmektedir (http://makinebirlik.com/tr/, Erişim Tarihi: 21.01.2015). 

Avrupa standardizasyonunda KOBĐ'lere erişim çalışmasında; Henk de Vries, Knut 
Blind, Axel Mangelsdorf, Hugo Verheul, Jappe van der Zwan, genel olarak, ticaret birlikleri 
piyasalar ve standardizasyon süreçleri arasında bir köprü işlevi gerçekleştirebileceğini öne 
sürmüşlerdir (Vries, vd., 2009, s.76). 

Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, isimli 
raporda, farklı kuruluşlar arasındaki mevcut örtüşme ve karışıklıkları önlemek suretiyle 
verimliliği artırmak amacıyla, destek sunan ve tüm yönleriyle uluslararasılaşma (örneğin, mali 
ve stratejik destek) üzerine KOBĐ'leri desteklemek için özel bir şemsiye örgüt kurulmasına 
ihtiyacın olduğu vurgulanmaktadır (European Commission, 2014, s.79). 

KOBĐ'lerin sorunlarını çözmek ve mevcut performanslarını artırmak için özellikle de 
ihracat yapma konusunda, örnek şemsiye örgütler bulunmaktadır. Bu örnek örgütlerden birisi, 
Japonya, G.Kore gibi ülkelerde uygulanan ihracat organizasyonlarına uygun olarak Dış 
Ticaret Sermaye Şirketleri (DTŞ)’dir. 1990’dan itibaren ise KOBĐ’lere yönelik Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ) gündeme alınmıştır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracat 
hamlesinde KOBĐ’lerden faydalanabilmek amacıyla kurulan bir ihracat organizasyonudur. 
SDŞ, aynı üretim dalında faaliyette bulunan KOBĐ’lerin ihracatı kapsamında bir organizasyon 
altında bir araya getirilerek dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili 
konularda hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet 
göstermelerini sağlamayı amaçlamaktadır. SDŞ Modeli’ni sağlıklı bir şekilde 
değerlendirebilmek için amaç-araamaç-araç bileşimini doğru bir şekilde kurmak 
gerekmektedir. Sırasıyla amaç, ihracatı artırmak; ara amaç KOBĐ’lerin uluslararası pazarlara 
açılmasını sağlamak; araç ise, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri’dir 
(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/11a/04.htm, Erişim Tarihi: 17.01.2015). 

SDŞ’nin amaçları arasında; 

• Büyük çaplı siparişlerin karşılanması, 

• Dünya ölçülerinde fiyat ve kalite standardının yakalanması, 

• Dış ticaret işlemleri konusunda bilgi eksikliği, 

• Đhracatta KDV iadelerinin kısa sürede alınabilmesi, 

• Eximbank kredilerinden çok daha uygun şartlarda ve doğrudan yararlanma, 

• Đhracata ilişkin devlet yardımlarından öncelikli yararlanma imkânı, 

• Sektörde çok sayıda KOBĐ’nin varlığı, 

• Mevcut pazarların devamlılığının sağlanması, 

• Nakliye sorunlarını çözümlemek, 

• Ortak pazarlama stratejisi geliştirme ihtiyacı, 

• Ortak bir ürün yaratma, 

• Tanıtım ve finansman ihtiyacı, 

• Sabit maliyetleri düşürebilme (sabit ihracat maliyeti; personel, sigorta, vb.), 
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• Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta teminat sigortası karşılığında 
teminatsız ithalat yapabilmeleri, 

• Dış pazarlarda daha çok kabul görme, gibi nedenler sayılabilir 
(http://www.mevzuatdergisi.com/2004/11a/04.htm, Erişim Tarihi: 17.01.2015). 

Đhracat amacı veya aynı anlamda düşünebileceğimiz liberal ekonomik sistem, özünde 
dış ticaret ile büyüme imkânlarının bir sonucu olarak görülebilir. Đşte, değişen dünya 
eğilimleri ile mevcut yerel küçük işletmeleri aynı amaç etrafında birleştirmek gelecek onlu 
yıllarda gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir. 

1. SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA KAVRAMI ARAYI ŞLARINDA ORTAYA 
ÇIKAN NOSYONLAR 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez Brundtland Raporu olarak da bilinen Ortak 
Geleceğimiz raporunda gün yüzüne çıkmış ve 1980'lerin sonlarında yaygın kabul görmeye 
başlamıştır. Birleşmiş Milletler tarafından gelişme kavramı ve uygulamalarında “değişim için 
küresel bir gündem” önerisinde bulunulması amacıyla oluşturulan komisyonun çalışmaları 
sonucu hazırlanan bu raporda yaşam ve yönetim biçimlerimiz üzerinde bir an önce yeniden 
düşünmemiz gerektiğine işaret edilmiştir (OECD Đçgörüleri, 2008, s.2). 1980’lerde daha çok 
kabul görmeye başlayan sürdürülebilir kalkınma anlayışı, dünya yaşamımıza üç önemli 
kavramı hatırlatmıştır. Bunlar; toplum, ekonomi ve çevredir.  

Sürdürülebilir kalkınmayı tanımlamamız gerekirse, gelecek nesiller için çevrenin 
kalitesini koruyarak ekonomik büyümeyi teşvik eden bir ekonomik planlama yaklaşımdır 
denilebilir (www.britannica.com, Erişim Tarihi: 10.01.2015). 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı yukarıdaki gibi tanımlanmasına karşın, öncelik yerel 
kalkınma dinamiklerinin bu yeni anlayışa adaptasyonu gerekmektedir. Çözümlemelerin, yerel 
kalkınmayı içselleştirmesi, yapıya rağmen değil yapıyla birlikte hareket etmesini gerektirir. 
Dünya dinamikleri teknoloji baskın olarak sürekli merkez kaymasına uğraması yeni normal 
arayışlarını gündemde tutmaktadır. Bu çıkarımlar göz önüne alındığında rekabetin çıtasını 
yükseltmek, ihracat hedeflerine ulaşmak için yeni yapısal dönüşümler fikir skalasında 
tekrarlanan aralıklarla yinelenmelidir.  

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı sıklıkla uluslararası örgütler ve topluluklarca 
gündemde tutulmakta; boyutları, araçları, değişkenleri ve çözüm arayışları yapılan 
toplantılarda hep ön planda yer almaktadır. Bu örgütler ve topluluklardan bazıları 
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin konuları şu şekilde özetlemişlerdir:  

UNESCO, sürdürülebilir kalkınma eğitim konuları arasında; biyoçeşitlilik, iklim 
değişikli ği, afet riskini azaltma, kültürel çeşitlilik, yoksulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet, 
sağlık, kalkındırılabilir yaşam biçimleri, barış ve insan güvenliği, su, kalkındırılabilir 
kentleşme sayılabilir (http://unesco.org.tr, Erişim Tarihi: 10.01.2015).  

2000 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda barış, 
kalkınma, insan hakları, çevre gibi konuların yer aldığı 60’a yakın hedef belirlenmiştir. Ortak 
Geleceğimiz (Brundtland Raporu) Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri aşağıdaki 
gibi sıralanmıştır; 

• Büyümeyi canlandırmak 

• Büyümenin kalitesini değiştirmek 
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• Đş bulma, yiyecek, enerji, su ve sağlık konularındaki temel ihtiyaçları karşılamak 

• Sürdürülebilir bir nüfus düzeyini garanti altına almak 

• Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek 

• Teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riski yönetmek 

• Karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek (Aksu, 2011, s.6) 

OECD, sürdürülebilir kalkınma hedefini tüm politikalarına entegre etme ve bu hedefe 
ulaşmada küresel inisiyatiflerin sahiplerinden biri olma kararı almıştır. Alınan kararlar 
içindeki öncelikli konular; sürdürülebilir kalkınma için öngörülen araçlardan eko-verimliliğin 
geliştirilmesi, genişletilmiş üretici sorumluluğu, sanayi ve iş dünyası ile ilişkilerin artırılması, 
ekonomik teşviklerin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz yönleri olarak öne çıkmıştır 
(Yıkmaz, 2011, s.25). 

Dünya Ekonomi Forumu (WEF),  yine çoğu sürdürülebilir yaşam ile ilgili, 2015 yılında 
yayınladığı küresel kaygı veren en büyük küresel riskler kategorisinde, 5 başlık altında şu 
maddeleri sıralamaktadır;  

• Jeopolitik riskler; uluslararası çatışmalar, çöküş veya kriz, ulusal yönetim başarısızlığı, 
terörist saldırılar, kitle imha silahları, 

• Toplumsal Riskler; su krizi, toplumsal istikrarsızlık, salgın hastalıklar, gıda krizi, 
büyük ölçekli zorunlu göçler, başarısız kentleşme, 

• Ekonomik riskler; işsizlik veya eksik istihdam, mali krizler, varlık balonları, finansal 
mekanizmanın veya kuruluşların başarısızlığı, enerji fiyat şoku, deflasyon, kritik ölçüdeki 
altyapının çökmesi, kontrol edilemeyen enflasyon, 

• Çevresel riskler; aşırı hava koşulları, iklim değişikli ğine adaptasyon başarısızlığı, 
doğal afetler, ekosistemin çökmesi, insan kaynaklı çevresel sorunlar, 

• Teknolojik riskler; siber saldırılar, veri hırsızlığı, teknolojilerin yanlış kullanımı, kritik 
bilgi altyapısının çökmesi, (World Economic Forum Global Risks, 2015, s.15) 

1992 yılında Avrupa Topluluğu, içinde bulunduğumuz yüzyılda sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kurumların oluşturulmasını amaç olarak 
belirlemiştir. Avrupa ekonomisinin, gelecek kuşaklar için de sürdürülebilir kalkınma eksenine 
oturtulmasına ilişkin hedef, “Sürdürülebilirliğe Doğru” adlı 5. Çevresel Eylem Planı’nda (5. 
ÇEP) belirtilmiştir. Bu doğrultuda benimsenen yaklaşım ve strateji, uzun vadeli hedeflerin 
oluşturulmasıyla küreselleşmeye yöneliktir. 5. ÇEP, beş hedef sektörü kapsamakta (endüstri, 
enerji, ulaştırma, tarım ve turizm) ve yedi temel konu ve hedefe odaklanmaktadır. Bu 
hedeflerden aşağıda belirtilmiş beşi, çeşitli açılardan hava kalitesi ile ilgilidir: 

• Đklim değişimi, 

• Asitleşme ve hava kalitesi, 

• Kentsel çevre, 

• Atık yönetimi, 

• Doğa ve biyoçeşitlili ğin korunması, (Bölgesel Çevre Merkezi, 2010, s.69) 
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Dünya ölçeğinde gerçekleşen değişimler, algı farklılıkları saklı kalmak koşuluyla, 
benzer kavramlar ortak paydasında bütünleşmiş görünmektedir. Bu kavramları kapsayan ortak 
kümeyi özelde yerel olarak, elde etmek günümüz değişen koşulları göz önüne alındığında çok 
da kolay görünmemektedir. Dolayısıyla, her ülke kendi yeni sürdürülebilirlik ilkelerini, 
yukarıda ortak olan nosyonlar çerçevesinde yeniden belirlemek durumunda olacaktır. 

2. TARIMSAL ÜRET ĐCĐ ÖRGÜTLER Đ/TOPLULUKLARI/GRUPLARI'NIN 
ĐÇERĐĞĐ 

Üretici örgütleri/toplulukları/grupları, üyelerine tarım ürünleri üretiminin piyasanın 
ihtiyaçlarına uyumu ve tarım ürünleri arzının bir araya getirilerek üreticinin alıcılar karşısında 
güçlendirilmesi için üretim ve satış açısından ortak kurallar geliştiren oluşumlardır. Bunlar, 
üretim ve satışta yatay işbirliği arayışının simgesi olarak da nitelendirilebilir (Köroğlu, 2003 
s.40). Üretici Birlikleri, Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) mevzuatında yer 
alan, ülkemizde kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri kapsamında değerlendirilebilecek 
bir örgütlenme şeklidir. Tarım ile ilgili mevzuatlarda, Üreticilerce 24.4.1969 tarihli ve 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu, 18.4.1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu ile 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
Hakkında Kanuna istinaden kurulan kooperatifler ve 29.6.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal 
Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarımsal üretici birlikleri, üretici örgütü belgesi 
almak kaydıyla üretici örgütü olarak kabul edilecektir (http://icticaret.gtb.gov.tr, Erişim 
Tarihi: 20.01.2015), şeklinde yer almaktadır.  

Üretici örgütlerinin faaliyet amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

• Đlgili ürünün piyasasında denge ve şeffaflık sağlamak, 

• Planlı, özellikle kalite ve kantite açısından talebi karşılayacak şekilde bir üretim 
gerçekleştirmek, 

• Arzı daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemek, 

• Üyelerin ürünlerini pazarlamasını teşvik etmek, 

• Pazarlamanın her aşamasında standardizasyonu sağlamak, 

• Üretim maliyetlerini azaltmak, 

• Üretici fiyatlarında istikrar sağlamak, 

• Çevre dostu üretim tekniklerini geliştirmek, 

• Ürünlerin işlenmesi ve atıklarının değerlendirilmesinde çevreyi koruyucu tekniklerin 
uygulanmasını teşvik etmek, 

• Su ve toprak kaynakları ile peyzaj kalitesinin korunmasını sağlamak, 

• Bioçeşitlili ğin sürdürülmesini sağlamak ve teşvik etmek, (Köroğlu, 2003,  s.44-45). 

3. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEK Đ ĐŞLETMELER ÜRET ĐCĐ BĐRLĐĞĐ 
(KOBĐ ÜB) KAPSAM VE KR ĐTERLER Đ 

Yeni yerel sürdürülebilir kalkınma arayışı, dönemsel konjonktür dalgalanmaları 
çerçevesinde zaman zaman yörünge sapması yaşayan dünyamız için yerel koordinat belirleme 
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durumları gerektirebilir. Bu anlamda yeni kriterler oluşturarak dünya ekonomi sahnesinde 
önemli atılımlar yapmak dönüşümler neticesinde mümkün olabilir.  

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, ekonomik yaşamın üretici yönünü temsil eden 
işletmeler bakımından önemli dönüşümler, KOBĐ’ler bakımından ele alınabilir. Esnaf ve 
sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBĐ’ler, çalışan sayısı bakımından toplam 
girişimlerin yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, katma değerin yüzde 54’ünü, 
yatırımların yüzde 50’sini ve üretimin yüzde 56’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı itibarıyla 
KOBĐ’ler banka kredilerinin yüzde 25’ini kullanmakta ve ihracatın yüzde 60’ını 
gerçekleştirmektedir (Onuncu Kalkınma Planı, 2013 s.92). KOBĐ’lerin önemi, KOBĐ’lere 
yönelik politikaların çarpan etkisinin boyutlarını görmekte faydalı olabilir.  

KOBĐ’ler için yapılacak yeni uygulamalar, KOBĐ’lerin yapısına uygun; yönlendirici, 
destekleyici ve teşvik edici olmalıdır. Bu yapıyı bilen kurumlar uygulanacak politikaların 
ivmelendiricisi olabilir. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO1) 
politika uygulayıcısı olarak mevzuat değişikli ğini takiben bu misyonu üstlenebilecektir. Bu 
şekilde tercih edilen TSO, KOBĐ’leri yakından tanıyan ve gerekli donanıma sahip bir kuruluş 
görünümündedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mevzuatından yola çıkılarak 
uygunluk ölçütleri dikkate alınmıştır. KOBĐ ÜB, yapı itibariyle tarım sektöründe yer alan ÜB 
benzeri bir yapının KOBĐ’ler için uygulandığında daha iyi sonuçlar alınabileceğinin 
sorgulanmasını içermektedir.  

Üretici örgütlerinin faaliyet kapsamında yer alan amaçları dikkate alındığında, KOBĐ 
ÜB’ne uyarlanırsa aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılabilir. 

• Ülkeler arası rekabet, 

• Ülkenin ihracatına olan katkısı, 

• Ülkenin pazar payı artışına olan katkısı, 

• Ülke geneli için üretim planlamasına yapacağı katkı, 

• Ekonomik istikrara ilişkin katkısı, 

• Sürdürülebilir üretim anlayışına ilişkin katkısı, 

• Atıkların geri dönüşümü ve çevre politikalarına ilişkin katkısı, 

• Üretim faktörlerinin verimlerinin arttırılmasına ilişkin katkısı, 

• Firmaların üretim artışı ve mal çeşitlendirmesi, 

• Firmaların uzmanlaşma ve beşeri sermayesine katkısı, 

• Firmaların kalite ve standardizasyonuna yapacağı katkısı, 

• Firmaların teknoloji, yenilik, inovasyon ve ar-ge çalışmalarına yapacağı katkısı, 

• Firmaların genel maliyetlerinde yapacağı düşüş, 

• Firmaların hammadde maliyetlerinde yapacağı düşüş, 

                                                           
1
 Burada ve budan sonra yapılacak kısaltmayı temsilen ( Ticaret, Sanayi ile Ticaret ve Sanayi Odaları) TSO 

kullanılacaktır. 
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• Firmaların ulaşım, nakliye ve lojistik giderlerinde sağlayacağı avantajlar, 

• Fiyat mekanizması ve piyasa dengesi üzerine katkısı, 

• Firmaların ihtiyaç duyduğu; reklam, tanıtım, tutundurma ve pazarlama fonksiyonlarına 
ili şkin katkısı, 

• Firmaların; finansman, teşvik, destekleme, bankacılık ve kredi alanlarına ilişkin 
katkısı, 

• Firmaların, dış ticaret işlemleri ve dış pazarlara giriş kolaylığı açısından katkısı, 

• Tarımsal üretici örgütlenmesinin TSO kuruluşlarına uygulanabilirliği bakımından, 

4. KULLANILAN YÖNTEM 

Analytic Hierarchy Process (AHP), yöntemi uyguladığından bu yana, karar vericiler ve 
araştırmacıların elinde bir araç olmuştur ve en yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar 
verme araçlarından biridir. Bu iyi tanımlanmış matematiksel tutarlı matrislerin yapısı ve 
gerçek ya da yaklaşık ağırlıkları oluşturmak için ilişkili özvektör yeteneği dayanmaktadır. 
AHP yöntemi, doğal bir ikili mod içinde, bir kritere göre alternatifleri, ya da kriterleri 
karşılaştırır. Bunu yapmak için AHP, temel bir ölçek kullanır. Her bir alternatif için bir 
doğrusal katkı ağırlığı içine kombine edilebilir oran ölçek ağırlıkları bireysel tercihleri 
dönüştürür. Sonuçta karşılaştırmak, alternatifleri sıralamak ve dolayısıyla, bir seçim yaparak 
karar verme yardımcısı olmak için kullanılabilir. AHP'nin özelliği, Linear Programming (LP), 
Quality Function Deployment (QFD), Analytic Network Process (ANP), gibi farklı 
tekniklerle entegre edilecek olan esnekliktir (Dhake, Rajhans, 2013, s.1). AHP’nin en önemli 
yanı, karar vericinin “çok kriterli karar verme problemini” görsel olarak kriter hiyerarşisi 
formunda görebilmesine imkan sağlamasıdır (Tezcan, 2007, s.59). 

Daha çok işletmelerde, yer seçimi, tedarikçi seçimi gibi tercih belirleme yöntemi olarak, 
iktisatta ise öncelik belirleme ve uygunluk tercihlerinde kullanılmaya başlayan AHP, 
çalışmamızda KOBĐ ÜB kriterlerinin ağırlıklı önem sıralaması için uygulanmıştır. Kriterlerin 
ağırlığının belirlenmesi ile öncelik sıralaması oluşturularak orta vadeli program hedefleri ile 
benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmuştur. Gelecek dönem ihracat hedeflerine ulaşmak ve 
orta gelir tuzağına düşmekten kurtulmak için, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak, yapısal 
sorunlara çözüm öneri öncelikleri oluşturulmuştur.  

5. UYGULAMA 

Bu çalışmada uzun yıllar KOBĐ olarak ve KOBĐ ihtiyaçlarını iyi bilen üst düzey özel 
sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları yönetici olan uzman kişilerin görüşleri nicel 
etkinlik analizlerine dahil edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar daha sağlıklı 
değerlendirme ve yorumlar edinmemize yardımcı olabilecektir. Bu amaçla hem özel sektör 
üst düzey yöneticisi 30 kişi, hem de kamu ve sivil toplum üst düzey yöneticisi 30 kişi ile 
KOBĐ ÜB dönüşümünün olabilirliği ve etkilerinin önceliği konusunda akıl biriktirme 
çalışması yoluyla uzman görüşü elde edilmiştir. Uzman görüşleri öznel olarak 
değerlendirilebilir ancak uzman kişilerin pratik deneyimleri göz ardı edilmemelidir. 

Uygulama özel sektör ve kamu ile sivil toplum kuruluşları üst düzey yöneticilerinin 
birebir anket uygulanması neticesinde, her bir sorunun aritmetik ortalaması dikkate alınarak 
diğer kriterler ile ağırlıkları karşılaştırma yapmak için normalize edilmiştir. Bu elde edilen 
sonuçlar Super Decision 2.2.6. programı yardımıyla öncelik kriter belirlemesi yapılmıştır. 
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Uzman görüşleri neticesinde analizler netlik kazanmış ve öncelik kriter tercihlerinde önemli 
katkılar gözlenmiştir. Bunlar iş hayatına uygun ve daha rasyonel bir bakış açısı olarak mütalaa 
edilebilir.  

6. DEĞERLENDĐRME 

21. yy değişim aralığını minimum düzeye indirmiş bulunmaktadır. Bu yeni değişim 
aralığı içinde firmaların aynı anda çoklu durum analizleri yapması ve ortaya çıkan sonuçları 
hızlı bir şekilde yorumlaması ve uygulaması gerekmektedir. Burada öncelik belirleme 
sorunsalı akla gelebilir. Önceliklerin belirlenmesi bakımından ortaya çıkan sonuçların ele 
alındığı bu kısımda, derli toplu bir tabloda uzman görüş sonuçları orta vadeli program 
öngörüleri ile karşılaştırılarak politika önermeleri yapılmıştır.  
 

Tablo 1. KOBĐ ÜB Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

KOBĐ ÜB Analiz 
Sonuçları (Öncelikler) 

Öncelik 
Sıralaması 

Orta Vadeli Program 
(OVP) (2015/2017) 

Tespit ve Öncelikleri 
(www.kalkinma 

.gov.tr) 

Çıktılar (Onuncu Kalkınma Planı da 
gözden geçirilerek hazırlanmıştır.) 

(www.kalkinma .gov.tr) 

19 

Firmaların, dış 
ticaret işlemleri ve 
dış pazarlara giriş 
kolaylığı açısından 
katkısı, 
 

0.14683 

Gümrük işlemlerinde 
ihracatçıların maliyetini 
azaltıcı tedbirler 
alınacaktır. 

1) Böyle bir oluşumun ilk çıktısı: (2013) 
151,8 ;  (2014) 160,5 ; (2015) 173,0 ; 
(2016) 187,4 ; (2016) 203,4 Hedeflerine 
daha hızlı ulaşılabilir (OVP, 2015/2017 
hedefleri). 2) Dış ticaret işlemleri ve dış 
pazara ulaşma sorunu yaşamadan, tüm 
küçük çaplı üretim merkezleri, ihracat için 
üretim yapmış olurlar. 

7 

Firmaların 
teknoloji, yenilik, 
inovasyon ve ar-ge 
çalışmalarına 
yapacağı katkısı, 

0.10224 

KOBĐ’lerin Ar-Ge, 
yenilik ve ihracat 
yapabilme kapasiteleri 
geliştirilecek, 
markalaşmaları, 
kurumsallaşmaları ve 
yenilikçi iş modelleri 
geliştirmeleri etkin bir 
şekilde desteklenecektir. 

1) OVP hedeflerinde de yer bulan yenilik, 
ar-ge vb çalışmalar doğru noktalara 
yönlendirilecekir. 2) Firmaların önem 
sırasında ikinci öncelikleri olan teknoloji 
kökenli çalışmalar başlığı, durumun 
farkındalığının kavranması açısından 
önemlidir. Bu yolla ticaret odaları 
birikimlerini zorlanmadan 
paylaşabileceklerdir. 

12 

Ülke geneli için 
üretim 
planlamasına 
yapacağı katkı, 

0.08681 
 

1) OVP hedefleri arasında açıça böyle bir 
öncelik ele alınmamasına rağmen, Onuncu 
Kalkınma Planında "Yenilikçi Üretim, 
Đstikrarlı Yüksek Büyüme" başlığı, üretim 
planlaması ile ilişkilendirilebilir. 2) Üretim 
planlaması parçalı ve dağınık üretim ile 
gereksiz stok bulundurma maliyetlerini 
önleyebilecek bir maddedir. Aynı şekilde 
atıl kapasite sorununa da çözüm getirebilir. 
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16 
Sürdürülebilir 
üretim anlayışına 
ili şkin katkısı, 

0.08462 

1) Ar-Ge tabanlı, 
yenilikçi, çevre dostu ve 
yüksek katma değer 
yaratan üretim yapısı 
desteklenecek, elde 
edilecek ürünlerin 
ticarileştirme ve 
markalaştırma 
süreçlerine işlerlik 
kazandırılacak ve bu 
alanlardaki mikro 
reformlar 
hızlandırılacaktır. 2) 
Çevre dostu 
yaklaşımların 
barındırdığı yeni iş 
imkânları, gelir 
kaynakları, ürün ve 
teknolojilerin 
geliştirilmesine yönelik 
fırsatlar 
değerlendirilerek yeşil 
büyüme 
desteklenecektir. 

1) Çevreye rağmen değil çevereyi 
koruyarak üretim bilincinin yerleşmesi, 
büyük önem taşımaktadır. Bu durum, 
sadece üretmek anlayışından öte bilinçli 
üretim vurgusu yaparak, dünya üretim 
önceliklerini hesaba katmakta ve dünya 
üretiminde büyük pay sahibi olmayı 
hedeflemektedir. 2) Öncelik çevre anlayışı 
Onuncu Kalkınma Planında "Çevrenin 
Korunması" başlığı altında yer almaktır. 
Çevreyi hesaba katan üretim anlayışı, 
geleneksel üretim anlayışını geliştirerek ve 
değiştirerek yüksek katma değer 
hedeflerini ulaşılabilir kılmaktadır. 

18 

Üretim 
faktörlerinin 
verimlerinin 
arttırılmasına 
ili şkin katkısı, 

0.0667 

Toplam faktör 
verimliliği ise büyümeye 
düşük düzeyde negatif 
katkı yapmıştır. 

1) Onuncu Kalkınma Planında "Üretimde 
Verimlili ğin Artırılması Programı" 
çerçevisinde yer alan bu madde, OVP 
hedeflerinde olumsuz bir durumu 
göstermesi bakımından önemlidir. Beşinci 
önemli özellik olarak karşımıza çıkan 
faktör verimliliği, KOBĐ ÜB dönüşümü 
sağlanması durumunda coğrafi derinlik 
bağlamında atıl faktörleri üretim 
çemberine dahil edebilecektir. 2) Üretim 
faktörü envanter çalışması yapılarak ve 
beceri kazanımları sağlanması ile birlikte 
yüksek üretim çıktılarına ulaşmak mümkün 
hale gelebilecektir. 

2 
Ülkenin ihracatına 
olan katkısı, 

0.06522 

Program döneminde, 
yurt içi tasarrufları 
artırmak, mevcut 
kaynakları üretken 
alanlara yönlendirmek, 
ekonominin üretim 
kapasitesini ve teknoloji 
seviyesini yükseltmek, 
verimlilik düzeyini ve 
ihracatın büyümeye 
katkısını artırmak temel 
önceliklerimizdir. 

1) Halihazırda en önemli hedeflerin 
başında gelen ihracat artışı, KOBĐ ÜB 
dönüşümü ile birlikte, yapısal sorunların 
çözüme kavuşturulması neticesinde 
gerçekleşebilecektir. 2) Đhracat artış 
vurgusu, Onuncu Kalkınma Planında 
"Üretim ve Đhracatın Desteklenmesi" 
başlığı altında ve diğer başlıklarda 
kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu önemli 
hedef bir çok değişken bir araya getirilerek 
ele alınması gereken bileşke niteliğindedir 
.  
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15 
Ekonomik istikrara 
ili şkin katkısı, 

0.06522 

1) Yüksek ve istikrarlı 
büyümeye yönelik temel 
strateji, özel sektör 
öncülüğünde dışa açık, 
rekabetçi ve yenilikçi bir 
üretim yapısının 
geliştirilmesidir. 2) 
Finansal istikrarı 
korumak ve 
ekonomideki devresel 
hareketlerin etkisini 
azaltmak amacıyla 
gerekmesi halinde makro 
ihtiyati düzenlemeler 
yapılacaktır. 

1) Ekonomik istikrar, ancak üretim 
faktörlerinin değerlerinin dengelendiğinde 
ortaya çıkabilir. KOBĐ ÜB dönüşümü 
neticesinde ekonomik istikrara katkısı 
olacağı muhtemeldir. 2) Bu haliyle 
ekonomik istikrar, üretim faktörlerinin atıl 
vaziyetlerinin son bulması, üretimin 
parçası olması durumlarıyla dönüşüm 
neticesinde daha anlamlı olabilecektir.  

13 

Firmaların ihtiyaç 
duyduğu; reklam, 
tanıtım, 
tutundurma ve 
pazarlama 
fonksiyonlarına 
ili şkin katkısı, 

0.05723 

Tüketime yönelik ihraç 
ürünlerinde özgün 
tasarım faaliyetleri 
özendirilecek, nitelikli 
tasarımcı yetiştirilmesi 
sağlanacak, patent tescili 
ve uluslararası marka 
oluşturulması 
desteklenecek, tanıtım 
ve pazarlama 
konusundaki destekler 
ihracatçıların ihtiyaçları 
doğrultusunda 
geliştirilecektir. 

1) KOBĐ ÜB dönüşümü gerçekleştiğinde, 
tanıtım ve pazarlama giderlerine ilişkin bir 
iyileşme görülmesi olasıdır. 2) Tek 
merkezden ve doğru noktalara yapılan 
tanıtımlar ile KOBĐ'lerin ulaşacağı hedef 
kitle örtüşecek ve başarılı kazanımlar 
sağlanabilecektir. 

3 
Ülkenin pazar payı 
artışına olan 
katkısı, 

0.04538 

Gümrük Birliği daha 
etkin hale getirilerek AB 
ülkelerindeki pazar 
payımızın artırılmasına, 
AB ile ticaret ve yatırım 
ili şkilerimizin 
güçlendirilmesine önem 
verilecektir. 

1) Krizlerin çokça yaşandığı 21. yüzyılda 
yeni pazar ve yeni ihtiyaç arayışları ülke 
ihracatının yükselmesi için bir çıkış 
noktası niteliğindedir. 2) KOBĐ ÜB 
dönüşümü ile güçlü konsorsiyom benzeri 
oluşumlar gerçekleşeceğinden, daha geniş 
kitlelere ulaşılabilecek ve büyük çaplı 
üretim hamlelerine girişilebilecektir.  

14 

Firmaların; 
finansman, teşvik, 
destekleme, 
bankacılık ve kredi 
alanlarına ilişkin 
katkısı, 

0.04475 

KOBĐ ve girişimcilerin 
finansmana erişimini 
kolaylaştıracak alternatif 
finansman yöntemleri 
geliştirilecektir. 

1) OVP amaçları arasında da yer alan bu 
madde ile KOBĐ ÜB dünüşümü, finansman 
boyutu ile de ilişkilendirilebilir. TSO'lara 
finans ile ilgili bir vizyon verilmesi ile 
desteklerin planlı olarak gereken yerlere 
hızlı ulaşımı sağlanabilir. Bu durumda 
finansmana doğru yerde ve zamanda 
ulaşan KOBĐ'ler ihracat için yüksek ve 
kaliteli üretim yapabilir konumuna 
yükselebilirler. 2) Tamamen ihtiyaç odaklı 
yaklaşım ile KOBĐ'lerin en önemli 
sorunlarının başında yer alan finansmana 
ulaşım sağlanmış olacaktır.  
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10 

Firmaların ulaşım, 
nakliye ve lojistik 
giderlerinde 
sağlayacağı 
avantajlar, 

0.04449 

1) Kombine ve 
intermodal taşımacılığı 
geliştirecek, tedarik 
zinciri yönetiminde 
optimizasyonu 
sağlayacak, ülkemizi 
uluslararası ticarette 
tercih edilir bölgesel bir 
lojistik üs haline 
getirecek Lojistik Master 
Planı hazırlanacak ve 
lojistikte strateji ve 
kurumsal yapılanma 
oluşturulacaktır.  
2) Önemli üretim ve 
tüketim bölgelerinde 
bölgesel ve küresel 
ihtiyaçlara cevap 
verebilecek, ülkemizin 
ana ihracat sektörlerinin 
rekabet gücünü 
destekleyecek lojistik 
merkezler 
oluşturulacaktır. 

1) Onuncu Kalkınma Planında, Lojistik ve 
Ulaştırma ile Taşımacılıktan Lojistiğe 
Dönüşüm Programı başlıkları yer 
almaktadır. KOBĐ ÜB dönüşümü 
sonucunda en büyük maliyet düşüş 
alanlarından birisi, lojistik hizmetleri 
olabilir. Çünkü tek ürünün taşınması ile 
çok ürünün taşınması arasında maliyet 
farklılıkları oluşacaktır. 2) TSO'ların 
yüksek bilgi ve beceri düzeyleri dikkate 
alındığında dönüşümün sağlanması ile, 
farklı ulaştırma yöntemleri en az maliyetle 
KOBĐ'lerin avantajına kullanılabilecektir.  

17 

Atıkların geri 
dönüşümü ve çevre 
politikalarına 
ili şkin katkısı, 

0.03475 

Doğal kaynaklar etkin 
kullanılacak, atıklar 
ekonomiye 
kazandırılacaktır. 

1) Küçük firmaların atıkları 
birleştirildi ğinde yeniden kazanım 
imkanları ile hem doğaya verilen zarar 
minimize edilebilir hem de tekrar 
ekonomiye kazandırılarak maliyet avantajı 
sağlanabilir. 2) Bu şekilde ürün maliyetleri 
rekabet edilebilir düzeylere çekilerek 
ihracat artışı sağlanabilir. 

4 
Firmaların üretim 
artışı ve mal 
çeşitlendirmesi, 

0.02665 

Đthal ürünler yerine yurt 
içinde üretilen malların 
daha fazla tercih 
edilmesi için 
tüketicilerin bilgi ve 
farkındalık düzeyi 
artırılacaktır. 

1) Onuncu Kalkınma Planında, "Yerli 
Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 
Programı" başlığı bu madde ile 
ili şkilendirilebilir. Yerli mal ikamesi, ürün 
çeşitlendirme ve ürün artışı yoluyla 
sağlanabilir. 2) KOBĐ ÜB dönüşümü 
sağlanabilirse, uzmanlık alanları dahilinde 
irili ufaklı pek çok ürün ya da parça 
üretimi yapılabilir. Yüksek sipariş 
miktarları, maliyet avantajı yanında 
karlılığı artırarak yeni yatırımları 
beraberinde getirebilir. 

6 
Firmaların kalite ve 
standardizasyonuna 
yapacağı katkısı, 

0.2665 

1) Firmaların kurumsal 
kapasitelerinin ve 
kalitelerinin 
yükseltilmesiyle 
istikrarlı ve yüksek 
büyümeye katkı 
düzeyleri de 

1) Kaliteli ürün ile ihracat arasında yakın 
ili şkiden bahsedilebilir. Günümüzde belirli 
standart ve kalite düzeyini belgeleyemeyen 
firmalar rekabet açısından geri saflarda yer 
alabiliyor. KOBĐ ÜB dönüşü ile TSO'lar 
bünyesinde bulunacak firmalar kalite 
şartlarını daha kolay sağlayabileceklerdir. 
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artırılacaktır. 2) Yurt 
içinde üretilen ara 
malların standardının, 
kalitesinin ve teknoloji 
seviyesinin yükseltilmesi 
desteklenecektir. 

2) Dönüşüm ile birlikte kalite ve 
standartlar çerçevesinde markalaşma ve 
patent hakları ile dünya ölçeğinde 
üretimler yapmak mümkün hale gelebilir.  

5 

 Firmaların 
uzmanlaşma ve 
beşeri sermayesine 
katkısı, 

0.02642 

Eğitim sisteminde, 
bireylerin kişilik ve 
kabiliyetlerini geliştiren, 
hayat boyu öğrenme 
yaklaşımı çerçevesinde 
işgücü piyasasıyla 
uyumunu güçlendiren, 
fırsat eşitli ğine dayalı, 
kalite odaklı dönüşüm 
sürdürülecektir. 

1) Onuncu Kalkınma Planında, "Temel ve 
Mesleki Becerileri Geliştirme Programı" 
ve "Nitelikli Đnsan Gücü Đçin Çekim 
Merkezi Programı" başlıklarında ele alınan 
bu madde ile TSO bilgi ve deneyimleri 
çerçeveside hızlı bir paylaşım neticesinde 
uzmanlaşma seviyeleri artırılabilir. 2) 
Dönüşüm neticesinde beşeri sermeye 
uzmanlaşma ile taçlandırılırsa, gelir 
dağılımında üretim faktörleri olan işgücü 
ve girişimcilik gelirleri artacak ve işgücü 
akışı bu alanlara kaydırılabilecek sonuçte 
istihdam artışı yaşanabilecektir.  

9 

Firmaların 
hammadde 
maliyetlerinde 
yapacağı düşüş, 

0.02008 

Đhracata yönelik üretimin 
yanı sıra stratejik 
sektörlerde yerinde 
üretimle rekabet 
şartlarına uyum 
gösterilmesi ve 
ülkemizde üretimi 
mümkün olmayan 
stratejik hammadde ve 
girdilerin yurt dışında 
yatırım yapılması 
suretiyle uygun 
maliyetlerle tedarik 
edilmesi sağlanacaktır. 

1) KOBĐ ÜB dönüşümü gerçekleştiğinde, 
uygun toplu alım fırsatları yakalanarak 
gerekli alım gücü sağlanacak ve 
hammadde maliyetleri uygun seviyelere 
düşürülebilecektir. 2) Çok çeşitli üretimler 
gerçekleştiğinden dolayı maliyet 
avantajları sınırlı seviyelerde kalabilir. 
Ancak, tek bir firma gibi hareket eden 
birlik mutlaka maliyet yararlarını sınırlı 
olsa dahi gerçekleştirebilir. 

8 
Firmaların genel 
maliyetlerinde 
yapacağı düşüş, 

0.01954 

Yurt içi üretimde işgücü, 
enerji ve ulaşım gibi 
alanlarda üretim 
maliyetlerinin 
düşürülmesine yönelik 
tedbirler kamu mali 
dengeleri gözetilerek 
uygulamaya 
konulacaktır. 

1) Verimlilik artışları genel maliyetler 
üzerinde ölçek ekonomisi yoluyla bir 
takım maliyet avantajları sağlayabilir. 
Đhracat artışı için bu maliyet düşüşleri 
rekabet anlamında olumlu görünüm ortaya 
çıkarabilir. 2) Sistemli çalışma mutlaka 
genel maliyetlerin düşüşünü sağlayabilir. 
Stok maliyetleri, taşıma maliyetleri, kira 
maliyetlerinde belirli düşüşler olabilir.  

11 
Fiyat mekanizması 
ve piyasa dengesi 
üzerine katkısı, 

0.01315   

1) Tarımsal üretici birlikleri fiyat 
mekanizması oluşumuna katkı 
sağlamaktadır. Bu haliyle, KOBĐ ÜB 
dönüşümü sağlanırsa, tam rekabet 
şartlarından birisi olan tam bilgiye sahip 
olma koşulu daha iyi sonuçlar ortaya 
koyabilir. 2) Piyasa dengesinin sağlanması 
ile küçük üreticilerin karlılığı makul 
seviyelerde gerçekleşebilir. 
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1 
Ülkeler arası 
rekabet, 

0.01723 

1) Yeni bir kalkınma 
hamlesi için ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu yapısal 
reformlar OVP 
döneminde hayata 
geçirilecektir. Bu 
kapsamda, Onuncu 
Kalkınma Planında yer 
alan öncelikli dönüşüm 
programları 
çerçevesinde hazırlanan 
eylem planları 
uygulamaya 
konulacaktır. Bu eylem 
planlarının düzenli 
takibiyle gerçekleşme 
düzeyi artırılacaktır. 2) 
Yüksek ve istikrarlı 
büyümeye yönelik temel 
strateji, özel sektör 
öncülüğünde dışa açık, 
rekabetçi ve yenilikçi bir 
üretim yapısının 
geliştirilmesidir. 

1) Ülkeler arası rekabet günümüz 
sisteminde oldukça yüksek düzeylerdedir. 
Ancak KOBĐ ÜB benzeri yapıların 
kurulması ile dış ülkelerle rekabet 
sağlanabilir. Çünkü ülkemizde KOBĐ'ler 
yapısal sorunlar nedeniyle rekabet 
açısından tatmin edici seviyelerden uzaktır.  

20 

Tarımsal üretici 
örgütlenmesinin 
TSO kuruluşlarına 
uygulanabilirliği 
bakımından, 

0.00607   

1) Bu madde en düşük orana sahip 
olmasına rağmen 1-9 arası likert ölçeğinde 
ortalama 6,33 gibi yüksek bir olabilirlik 
düzeyine sahiptir. Sonuçta, TSO yapı 
itibariyle revize edilmesi mümkün 
görünmekte ve beklenmektedir. 2) 
Mevzuat değişikli ği TSO'nun önünde 
duran en büyük güçlüklerden biridir. 
TSO'nun tartışılmaya başlanması ile 
birlikte olumlu görünüm kazanan daha 
gelişmiş ve daha etkin bir yapı (KOBĐ ÜB) 
Türkiye'nin önünde duran 2023 hedeflerine 
ulaşması bakımından büyük önem 
taşımaktadır.  
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Ek-1: TSO'nun KOBĐ ÜB'ne Dönüşümü: Hiyerarşik AHP Yapısı 

 

 

Ek- 2: TSO'nun KOBĐ ÜB'ne Dönüşümü: Karşılaştırma Matrisi 
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Ek-3: Kriter Öncelikleri 

 

 

Ek-4: Kriterlerin Birbirleriyle Karşılaştırılması 
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ĐSVEÇ’TE YEREL SĐYASET VE KATILIMCIK: BORGARE PARK ÖRNE ĞĐ∗∗∗∗ 

Pınar AKARÇAY ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz  

Đsveç’in, 1990’lı yıllardan sonra yeni liberal politikaların bir yansıması olarak gerçekleştirdiği kamu 
yönetimi reformları ve yeni yerel yönetim yasası (1991) farklı bir yerel yönetim, yerel demokrasi anlayışı 
getirmiştir. Sosyal devlet politikalarından uzaklaşmamış ve hala bir çok hizmetin kamusallık niteliği taşıdığı, 
korporatist toplum yapısına sahip Đsveç’te, yeni liberal politikaların uygulanmaya çalışılması, özellikle yerel 
demokrasi ve hizmetlere halkın katılımı açısından kimi sorunlara neden olmaktadır. “Daha demokratik ve 
katılımcı yönetim” anlayışına sahip olduğu iddia edilen yeni liberalizmin Đsveç gibi, etkin bir sivil topluma, 
uzlaşmacı ve işbirliği kültürüne sahip toplumu, kamu hizmetleri ve katılım mekanizmalarının dışında 
bırakmıştır. Đsveç’in Lund kentinde yer alan Borgare Park tam da belediyelerin yerel halkı bu karar alma 
süreçlerinin dışına –özel sektör temsilcileriyle uzlaşarak- nasıl bıraktığını gösteren bir örnektir. 

Anahtar Kelimeler:  Đsveç’te Siyaset, Yerel Yönetimler, Yerel Demokrasi, Katılım, Borgare Park. 

 

LOCAL POLITICS AND PARTICIPANT IN SWEDEN: EXAMPLE OF BORGARE 
PARK  

Abstract  

Sweden, after the 1990s, has brought local democracy that public administration reforms carried out a 
different local government as a reflection of the neo-liberal policies and the new local government law (1991).  
Sweden with corporatist society, attempting to implementation of neo-liberal policies, especially to local 
democracy and service causes some problems in terms of public participation as it has been away from the 
welfare state policies and still carries publicity nature of many services. Neoliberalism as "The more democratic 
and participatory governance" claimed to have understanding, an active civil society, the society has a 
conciliatory and cooperative culture is left out of public services and participation mechanisms in Sweden. 
Sweden – Borgare Park- is an example of how the left-citizens of the decision-making process. 

 Key Words: Politics in Sweden, Local Authorities, Local Democracy, Participation, Borgare Park 
 

1. GĐRĐŞ 

Đsveç 16.yy’da özerk ve homojen bir nüfusa sahip güçlü merkezi bir devlet olarak 
kurulmuştur (Micheletti, 1995: 5). Đsveç başka bir güç tarafından işgal edilmemiş ve uzun 
kanlı bir savaş yaşamamıştır. Bunun ulusal politikaya yansıması, refah devleti kurma ve uzun 
süre bu politikalar doğrultusunda merkezi ve yerel politikalar geliştirme yönünde olmuştur 
(Amna ve diğerleri, 2000: 23-24). 19.yy kadar uluslararası politikalarda tarafsız konumunu 
korumuştur. Dolayısıyla Đsveç’in bu stratejisi politik, toplumsal ve ekonomik sistemin 
gelişimini etkilemiştir. Böylece Đsveç’te politik yapıda olduğu gibi ekonomik, toplumsal ve 
kültürel yapıda da sürekli ve hızlı bir değişim yerine daha yavaş geçişleri olan küçük çaplı 
değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur (Petersson, 1994:59). “Tam da bu neden” 
“ Đsveç’in kendine has demokrasisinin” karakterinin temelini oluşturmaktadır. Bunun somut 
bir yansıması Đsveç anayasasıdır, anayasa Đsveç’in ulusal ve yerel geleneklerini yansıtmış ve 
sürekli değişimlere maruz kalmamıştır (Petersson, 1994:63). 

1718’de Đsveç parlamentosu Riksdag ve yerel meclisler güçlendirilmi ştir. Yeni bir 
anayasa hazırlanarak kraliyetin yetkileri ve gücü sınırlandırılmıştır. Bu anayasanın getirdiği 
                                                           
∗ Bu çalışma yazarın “Türkiye ve Đsveç’te Kamu Katılım Mekanizmaları” konulu doktora tezinden derlenmiştir. 
∗∗ Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi, pinarakarcay@trakya.edu.tr  
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parlamentonun üstünlüğüne dayanan yeni süreç 1719’dan 1772’ye kadar sürdürülmüştür. 
Parlamentonun yetkileri genişletilmiştir. Hükümet parlamento tarafından atanmaktadır ve 
parlamentoya karşı sorumludur. Aynı şekilde yerel meclisler de güçlendirilmiştir (Gustafsson, 
1999: 14).  

Böylece Đsveç’te hem merkezi hem de yerel yönetimlerde parlamenter yönetim sistemi 
gelişmeye başlamıştır. Ancak 1960 ve 1970’lere kadar yerel yönetimlere yerel partiler 
damgalarını vurmuştur. Yürütme yetkisini elinde tutan komiteler - komite üyeleri meclis 
tarafından partilerin sandalye sayısına göre belirlenmektedir- oldukça güçlü roller ve yetkilere 
sahip olmuşlardır. Sistemin adı her ne kadar parlamenter sistem olsa da “sözde parlamenter 
sistem” uygulanmıştır (Montin, 1993: 48). Çünkü komiteler meclisten daha güçlü olarak 
konumlanmışlardır.  

Đsveç’in ulusal politikası, kamu sektörünün genişletilmesi yönünde olmuştur. Özellikle 
2. Dünya Savaşı sırasında ve sonraki süreçte sosyal demokratların da etkisiyle kamunun etkisi 
arttırılmıştır. Bu dönemde Đsveç’in toplumsal problemlerinin – işsizlik, konut yetersizliği, 
yoksulluk gibi- çözümü için “refah devleti anlayışı”  iyimser bir çözüm olarak baskın bir yer 
tutmuştur. Bu sorunların çözümü için birçok yöntem ulusal ölçekte tartışılmıştır (Aylott, 
1999; 34). Hatta diğer ülkelerin sistemleriyle karşılaştırılmalar yapılmıştır. Kamu 
hizmetlerinin nasıl sağlanacağı ve toplumsal sorunların nasıl çözüleceği üzerine 
odaklanılmıştır. 1960’lı yıllarda kamu sektörü maliyetleri kısmış ve hırslı bir ticari program 
izlemiş, yeni önceliklerine odaklanarak kendine özgü ve dikkate değer bir genişleme ve 
gelişme göstermiştir (Aylott, 1999: 34). 

1960’lı yıllarda üniversitelerde, kamu sektörünü daha etkin ve verimli hale getirecek 
kürsüler, bölümler oluşturulmuştur. Ayrıca bu bölümler yaygınlaştırılmıştır. Öyle ki dünyanın 
en geniş kamu sektörü haline gelmiştir. Vergiler ve hırslı refah devleti girişimleri üretimi 
kamu sektörü yönünde genişletmiştir. Başta eğitim ve sağlık, sosyal güvenlik (sosyal 
sigortacılık) politikaları kamu sektörü tarafından düzenlenmekteydi. Burada ki kamu 
politikalarının amacı farklı bölge ve sosyal grupları aynı seviyeye taşımak olmuştur. Öğrenci 
bursları ve kredileri, emekli maaşları, ev yardımları, sağlık güvenceleri, aile ödemeleri kamu 
harcamalarının çok önemli bir kısmını oluşturuyordu (Sweden Country Report, 2010: 10). 

Bu makale,  Đsveç’te merkezi ve yerel yönetimler, merkez- yerel ilişkisi, toplum ve yerel 
siyaset ilişkisi, yerel yönetim reformları, yerel demokrasi, yerel katılım ve katılımı etkileyen 
faktörler konularını açıklamakla başlamaktadır. Ayrıca, başta yerel yönetim yasası –Local 
Government Act- olmak üzere örnek Borgare Park ile ilgili kimi mevzuatlar – Planing and 
Building Act- da incelenerek çalışmaya dahil edilmiştir. Arka planda yukarıda bahsedilen 
konular açıklanırken amaç, Đsveç’te yerel demokrasinin ve yerel katılımın tarihsel ve 
toplumsal ilişkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda bu bölüm, arka planda Đsveç’in tarihi ve 
toplumsal özellikleri göz önünde bulundurularak, yeni liberal politikaların yerel yönetimlere 
etkisi, katılımın ve demokrasinin algılanışı, uygulanışı, mekanizmaları, nedenleri ve nasılları 
üzerinde durulmaktadır. 

Bu açıklamalardan sonra, tarihsel ve toplumsal birikimin uygulamaya nasıl yansıdığını 
anlamak için Borgare Park örneği ele alınacaktır. Borgare Park çalışması için, ilgili yerel, 
bölgesel, ulusal gazeteler taranmıştır. Ayrıca yapılan literatür araştırmaları ve Borgare parkla 
ilgili toplanan bilgiler ışığında yerel yöneticiler, halk, gazeteci, mimar ve şehir plancılarıyla, 
literatür ve uygulamayı ilişkilendirebilmek için mülakatlar yapılmıştır. 
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Toplamda 20 kişiyle görüşülmüştür. Bu kişiler Borgare Park’a konut yapma kararı alan 
Lund belediye başkanı, başkan yardımcısı, meclis üyesi, belediye şehir plancısı, belediye 
avukatı, belediye mimarı ve Borgare Park’a konut yapma kararına karşı çıkan Borgare Park 
Sivil Toplum Platformu üyeleridir. Görüşülen kişiler şunlardır; Lotta Wallin – Lund 
Belediyesi Planlama Şefi ; Britt- Marie Jonsson – Lund Belediyesi Mimarı ; Christer Wallin 
(Muhafazakar Parti) – Lund Belediye Başkanı ; Björn Abelson (Sosyal Demokrat Parti)- Lund 
Belediyesi Başkan Yardımcısı ; Lena Fallström (Sosyal Demokrat Parti)- Lund Belediyesi 
Meclisi üyesi ; Kristina Frostegren – Borgare Park Sivil Toplum Platformu üyesi ; Per 
Wickenberg – Profesör Lund Universitesi hukuk sosyolojisi departmanı ve Borgare Park Sivil 
Toplum Platformu üyesi ; Bengt Aronsson- Lund Belediyesi Emekli mimarı ; Anna Lena- 
Lund Belediyesi Avukatı. Diğer 10 katılımcı, Lund ve Norra Faladen bölgesinde yaşayan 
Borgare Park Sivil Toplum Platformu üyeleri arasında yer alan kişilerden oluşmaktadır.  

Yukarıda belirtilen kişilerin tamamı Borgare parkla doğrudan ilgili olan kişilerdir. Bu 
kişilerle, 2013 yaz döneminde Đsveç’in Lund kentinde görüşülmüştür. Halkla yapılan 
mülakatlar genellikle grup mülakatı şeklinde gerçekleştirilmi ştir. Diğer görüşmecilerle ayrı 
ayrı mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlarda yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
kullanılmıştır. Böylece konunun daha iyi kavranması için, temel soruların yanı sıra verilen 
cevaplara göre başka ilave sorular da yöneltilmiştir. Her bir mülakat ortalama 40 dakika 
sürmüştür.  

Mülakatlarda yöneltilen sorular, yerel bilgilendirme ve diyaloğun nasıl sağlandığı, 
katılımın hangi kanallarla gerçekleştirildi ği ve katılımın etkinliğini ölçmeye yönelik 
kurgulanmıştır. Çalışmanın amacı yasal katılım mekanizmaları ve bu mekanizmaların 
etkinliğini ölçmeye çalışmaktır. Ayrıca Đsveç’te yasal katılım mekanizmaları 1990’lı yıllarda 
özellikle Avrupa Birliği üyeliğinden sonra yeni liberal politikalarıyla uyumlaştırılmıştır. Yerel 
yönetim yasası bu doğrultuda, 1995, 1998, 2001 ve 2003 yıllarında kimi değişiklikler 
yapılmıştır. Bu nedenle araştırma, yeni liberal politikalara paralel olarak 1980’li yıllarda 
başlayan kamu reformları, 1990’lı yılların sonu ve 2000’lerde devam eden demokratikleştirme 
reform ve yasal düzenlemeleriyle görece olarak etkin hale getirilmeye çalışılan yasal katılım 
mekanizmalarına ve etkinliğine odaklanmaktadır. 

2. ĐSVEÇ’TE YEREL SĐYASET, DEMOKRAS Đ VE KATILIM  

Đsveç’te ulus devletin gücü 17.yy da genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu döneme 
kadar toplum arasında self-rule/ kendi kurallarını kendi belirleme alışkanlığı yaygın olarak 
uygulamıştır (Montin, 2000: 116). Öyle ki, M.S. ilk yüzyılda aile liderleri düzenli olarak 
toplanıp kendi meseleleri ve sorunlarıyla ilgili konularda adil kurallar koyarak ve bu kuralları 
kullanagelerek yerleşmesine katkıda bulunmuşlardır (Rose, 2005: 83). Ortaçağ boyunca kendi 
kendini yönetme (self-government) konusunda oldukça iyi gelişmiş yerel birimler ortaya 
çıkmıştır (Rothstein, 1996: 45). 18.yy boyunca yerel özerk yönetim genişletilmiştir- karar, 
kaynak ve birimlerini kendisi belirleyen özerk yerel yönetimler-. Ayrıca başka yasalar ve 
kararnamelerle de yerel yönetimlerin özerkliği ve demokratikliği pekiştirilmi ştir (Page, 
1991:64-65).  

Örneğin, Đsveç’te belediye faaliyetler 1766’dan beri basın özgürlüğü kararnamesinde 
belirtildiği gibi, açıklık ilkesine göre yönetilmekteydi. Bu kararnameye bağlı olarak her Đsveç 
vatandaşı, eksiksiz bilgilenmenin sağlanması ve fikir alışverişinin gelişebilmesi için özgürce 
kamuya ait dokümanlara ulaşabilme hakkına sahiptiler. Yerel birimler bilgi dokümanlarını 
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halkın incelemesine açık tutmakta ve yerel hizmetler hakkında halkı aydınlatma amaçlı özel 
danışma merkezi, kent büroları bulunmaktaydı (Assche ve diğerleri, 2007: 24-25). 

Kent büroları il meclisleri ve belediyelerce idare edilmesi yönüyle her ne kadar yerellik 
taşısa da bu yetkiyi merkez ile ortak kullanmaktadır. Bu hizmetlerin kentlilere, hizmetleri 
kendi istekleri doğrultusunda cevaplandırılması yanında küçük çapta sorunları çözerek 
merkezin yükünü hafifletme açısından da yarar sağladığı görülmektedir (Wollman, 2001; 
639).  

Đsveç’te yerel özerklik (self-goverment), uzun bir geleneğe sahiptir. Ancak bu gelenek 
19.yy da yapılan yerel yönetim reformlarıyla sekteye uğramıştır. 1862’de yapılan yerel 
yönetim reformuyla, yerelin özerkliği devam etmekle birlikte bu özerkliğin uygulanışında 
sorun yaratacak olan yerel yasalar yapılmıştır. Bu yasalara göre, yerelin alacağı kimi kararlar 
merkezi birimlerin onayına bağlanmıştır. Böylece merkez yerele karşı güçlü konuma 
getirilmiştir. 1862’de din ve siyasetin birbirinden ayrılmasıyla kiliseye ait olan kimi kamu 
hizmetleri yerel yönetimlerin yetkileri arasına dahil edilmiştir. Böylece bu yüzyılda yerel 
yönetimlerin görevleri göreceli olarak genişletilmiştir (Hammarlund, 2004: 147). 

1920’lere kadar eşit ve genel oy hakkı yerine gelir ve zenginliğe bağlı katılım ve temsil 
hakkı vardı. Çok düşük vergi ödeyenlerin oy hakkı yoktur. 1919’da yapılan genel ve yerel 
reformlarla gelir ve yerel haklarla ilgili bu gelenek yıkılmaya başlanmıştır. Ancak bu 
reformlar topyekün bu geleneği ortadan kaldırmaya yetmemiştir. 1945’e kadar sınırlı da olsa 
devam etmiştir. 1976’da temsil ve oy hakkı genişletilmiştir. 

19.yy sonunda endüstrileşme, kentleşmeyle birlikte yerel yönetimler için daha geniş 
kapsamlı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle, 1.ve 2. Dünya Savaş’larından 
sonra Đsveç’te daha kapsamlı uygulanmaya başlayan sosyal devlet anlayışıyla, yerel 
yönetimlerin görev ve yetkileri arttırılmıştır (Denk, 2012: 784). 1950’lerde “Büyük Yerel 
Reform” olarak adlandırılan reformla, yerel yönetimlerin görevleri ve kaynakları arttırılmıştır. 
Ayrıca belediyelerin sınırları genişletilmiştir. Böylece 2,500 belediyeden 300 belediyeye 
düşürülmüştür (Gustafsson ve diğerleri, 1999: 67). Bunun yanında yerel yönetimlere, hizmet 
sunumu, kurumsallaşma ve halka ilişkiler konularında standartlar getirilmiştir. Bu standartlar, 
yerel yönetimlerin sınırları ve görevleri belirlenmiş yerel birimler,  “evrensellik” ve “eşitlik” 
gibi kavramları kapsamaktadır (Granberg, 2008: 367). Böylece yerel, kapsamı belirlenmiş 
organlarla, eşitlik ve evrensellik ilkelerine göre hizmet sunacaklardır. Böylece daha 
demokratik ve daha etkin profesyonel kurumlar haline getirilmek amaçlanmıştır. 

Sosyal devlet uygulamalarının arttığı 1960 ve 1970’li yıllarda merkezi yönetimin 
devletin diğer birimleri ve yerel yönetimler üzerindeki denetimini arttırması, ülkede adem-i 
merkeziyetçiliğin gerekliliğine yönelik tartışmalara neden olmuştur (Aylott, 1999; 34). 

Sosyal devlet uygulamalarıyla merkezileşme eğilimini daha da arttırılmıştır. Bu 
gelişmelerin sonucu olarak ülkede artan bürokrasi ve kırtasiyecilik ve buna bağlı olarak 
meydana gelen halka devlet arasındaki mesafe, 1970 ve 1980’li yıllarda yapılan ve 1990’larda 
devam eden yerel yönetim reform ve yasalarıyla daha özerk, yerel, katılımcı model 
oluşturmaya başlanmıştır. Bu döneme kadar partiler yerel karar politikalarının ve kararların 
belirlenmesinde son derece etkin bir rol oynuyordu. Buradaki temel paradoks halk ve partiler 
arasında oldukça sınırlı olan iletişimdi. Öyle ki adeta partiler halka kapalı olarak, kendi içinde 
yerel politikaları belirliyorlardı. Halk karar sürecinde silik bir role sahipti (Karlsson, 2012: 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

387 

805). Bu paradoks 1980’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllarda hız kazanan yeni yerel 
yönetim yasaları ve yerel reformlarla görece aşılmaya çalışılmıştır. 

1980 sonrası süreçte yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler, temsili demokrasinin 
varlığını koruduğu ve korumaya devam edeceği politik sistemde karar süreçlerine halkı dahil 
etme amacı taşımaktadır. Bu amacı taşıyan ilk reform 1974’te tamamlandı (Gustafsson, 1999: 
112). Bu yeni sistem halka katılıma yönelik büyük bir güven sağlamıştır. Ayrıca seçilmişler 
ve seçmenler arasında yakın bir uyum da sağlamıştır. Ancak sistem 1980’li yıllardan sonra 
tam anlamıyla yerleşmeye başlamıştır. 1980’den sonra 25 belediye meclisi katılımcılığı 
arttıracak reformları gerçekleştirmeye başlamıştır. Ancak 1980’li yılların ortalarına kadar, 
hala halk doğrudan politikacılarla irtibatta olmak yerine ilgili hizmet birimleriyle doğrudan 
iletişim kurmaya devam edebilmiştir (Larsson ve diğerleri, 2008: 239-241).  

Sosyal demokrat liderlerin başlattığı yerel katılımcılığın geliştirilmesine yönelik 
reformlar, belediye meclislerince –siyasi partilerce- hemen kabul edilebilir bir davranış 
olamamıştır. Bu anlamda reformlar aşama aşama hayata geçirilmiştir (Larsson, 2008: 243). 

3. ĐSVEÇ’TE KAMU REFORMU VE KATILIM  

1980’li yıllarda başlayan ve 90’larda devam eden kamu yönetimi reformlarıyla, sosyal 
aktörlerin  “yönetime dahil edilmesi” sloganı üzerine kurulu yasal düzenlemeler yapılmıştır 
(Montin ve diğerleri, 1993: 59). Burada sosyal aktörlerden hem üreticileri hem de tüketicileri 
anlamalıyız. Böylece yeni kapitalist politikalarla uyumlu olarak, kamusal hizmetler, üretici ve 
tüketici arasındaki ilişkinin gelişmişlik düzeyine bağlanmıştır. Üretici ve tüketici ne kadar 
uyumlu ise üretim o kadar verimli olur anlayışı kamuda yerleştirilmeye çalışılmıştır. 
Dolayısıyla yerel yönetimlerle, “müşteriler” yada “kullanıcılar” (bireysel yada örgütlü) 
arasındaki diyalog ve uzlaşma yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli konusu haline 
gelmiştir (Montin ve diğerleri, 1993: 63). 

Đsveç’te diğer birçok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 1980’li yılların ortalarından beri, 
belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler “kullanıcıların katılımını ve etkisini” arttırmak 
yönünde olmuştur.  Kullanıcı kavramı (brukare) vatandaş kavramının yerini almıştır. Bu 
kavram Đsveç’ten önce 1970’li yılların sonunda Belediye Demokratik Komitesi’nde 
kullanılmış ve temsili demokrasiyi tamamlayan bir kavram olarak ele alınmıştır. Çok sayıda 
meclis yaratılmıştır. Engelliler meclisi, emekliler meclisi gibi ve bu meclisler belediye 
sınırları içinde yaşayan halkın tamamından ziyade, sadece kullanıcı ya da tüketici, müşteri 
gruplarını temsil ediyorlardır. Böylece kullanıcılar, oluşturulan bu meclisler üzerinden 
kamusal hizmetin üretilmesi ve sunulmasına etki ediyorlardı (Premforms, 1991: 89-90). 

Buna benzer uygulamalar 1980’lerden sonra yasal düzenlemelerle desteklenerek, 
belediyelerde yaygınlaştırılmıştır. Kullanıcı – müşteri - etkisi birinci plana alınmış ve 
belediyelerin müşterilerin karar alma süreçlerine ve kamusal hizmet sunumuna etkilerini 
arttıracak yasal düzenlemeler gidilmiştir. Fakat bu yıllarda Đskandinav ülkelerinde yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki müşterilerin etkisini ve katılımını arttırmada kimi zorluklar 
yaşanmıştır (Premforms, 1991: 103). En önemli problem kullanıcı ya da müşteri kavramının 
tanımlanamaması olmuştur. Tam olarak kimler kast edilmektedir? Ayrıca kullanıcıların 
katılımı ve temsili demokrasi arasındaki denge nasıl sağlanacaktır? 

Böylece Đsveç’te yapılan kamu yönetimi reformları sonrası ortaya çıkan kavram ve 
denge karmaşası yoğun tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan görüşlerden bazısı 
belediyelerde kullanıcılarla doğrudan iletişim kuracak bir görevli ya da görevlilerden oluşan 
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danışma birimleri kurulmalı bunlar kullanıcıların görüşlerini, talep ve isteklerini karar 
süreçlerine yansıtmalıdır. Uygulama şansı daha zor olan diğer bir görüşe göre ise, 
belediyelerde ayrı bir meclis ya da birim oluşturulacak kullanıcılar doğrudan hak sahibi 
olacaklar, sandalye ve oy hakları olacaktır (Strömberg, 1984: 12).  

Dönemin Đsveç hükümeti kafaların karışık olduğu bu konuyu açıklığa kavuşturmak için 
her iki görüşü de reddederek yeni yerel yönetim yasasını hazırladı. 1991’de yürürlük kazanan 
yeni yasayla müşteri-kullanıcıların etkisi ve katılımı bağlayıcı olmayacak, danışma niteliğinde 
olduğu düzenlenmiştir. Bu anlamda müşterilerle ilgilenme görevi komitelerine (yürütme 
birimleri) verilmiştir. Komiteler hizmet sunarken, kullanıcılardan görüş ve tavsiyeleri alıp, 
onarı konuyla ilgili bilgilendiren, karar alma süreçlerine dahil eden, diyaloğu ve uzlaşmayı 
sağlayan birimler olarak yeniden düzenlemiştir. Bunun için yeni yasada belediyelere 
istedikleri konuda ve sayıda komite oluşturma serbestliği tanınmıştır (Wise, 1998: 18-20). 

 Ayrıca komitelerin sayısının arttırılması ve daha çok kullanıcıyı kapsayacak şekilde 
genişletilmesi istenmiştir. Bu düzenlemeyle Đsveç’te ki birçok belediye komite sayısını 
arttırmıştır.  

Böylece temel yerel yönetim aktiviteleri için vatandaşın etkisi temsili demokrasi 
aracılığıyla gerçekleşirken, kullanıcı veya müşterilerin etkisi hizmet aldıkları komiteler 
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Montin’e göre, bu düzenlemede önemle vurgulanması 
gereken şeyin vatandaşın yerine kullanılan kullanıcıların etkisinin politik alanın dışına 
itildiğidir. Böylece katılımcılık çığırtkanlığının nedeni kaynakların doğru ve yerinde 
kullanılmasının tespit edilmesidir. Talebi belirlemek ve ona göre dağıtım yapmaktır. Bu 
hizmetlerini artık piyasaya gördüren belediyeler için sermayeye müthiş bir hizmettir! (Montin, 
1993: 54-55) 

Yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimlerde “demokrasi ve verimlilik” ilişkisi 
tartışması ne kadar seçilmiş temsilci ve komite olmalı tartışmasına dönüşmüştür. Belediye 
Demokrasi Komitesi demokrasi için daha çok komite olması gerektiğini tartışırken, Đsveç 
Yerel Otoriteler Birliği (SALAR) verimlilik için daha az komite olması gerektiğini 
tartışmıştır. 1980’li yıllar boyunca demokrasi ve verimlilik tartışmasına yine yeni yerel 
yönetim yasası noktayı koymuş ve kararı belediyelere bırakmıştır. Buna göre komitenin türü 
ve sayısını belirlemek belediyelere bırakılmıştır. 

1980’li yıllara damgasını vuran demokrasi ve verimlilik tartışmaları yeni kapitalist 
kamu yönetimi anlayışının temelini oluşturan siyaset ve üretim arasındaki ilişkiden 
gelmektedir. Temel mesele üretim servislerinin üretimi doğrudan kontrol altında tutabilmek 
için ne türde ve ne ölçüde beledi birimlerin geliştirilmesidir (Đmgemar ve diğerleri, 1995: 
165). Böylece belediyeler, tıpkı piyasa gibi ve piyasa mantığıyla -firma gibi -girdi ve çıktıları 
kontrol eden birimler haline getirilmiştir. Yani piyasanın kavramları ve aklı belediyelere 
aktarılmıştır. Böylece rekabet kuralları içinde piyasa gibi sözleşme yapmak ve hizmet 
sunmak, kar ve zarar hesapları yaparak gerekli gördüğü hizmetleri piyasalaştırmak gibi 
anlayışlar belediyelerin amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.  

Montin’in yeni yerel yönetim yasasında altını çizdiği iki konu var; yeni yasanın yerel 
yönetimlere getirdiği “hedef yönetimi”, diğeri “sipariş performansı organizasyonu” (bestallar- 
utförarorgonisation) bu iki anlayış bir yandan verimlilik, kalite kar zarar gibi kavramlarla 
kamunun piyasalaşmasına odaklanırken, diğer yandan hizmet üretim birimlerini politik 
süreçlerden bağımsızlaştırıyor (Larsson, 2008: 54). 
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Yeni yasanın amacı, devlet ve toplum arasında yeni tür düzenlemeler bulmaktır. 
Montin’e göre yapılan bu reformlar, daha önceki reformlardan tamamen farklıdır. Örneğin 
yeni modelde desteklenen “sipariş komiteleri” hem iç hem dış hizmet sağlayıcı birimler (hem 
kamu hem özel) arasında iletişim ve uzlaşma sağlamaktadır. Dolayısıyla, Đsveç’in korporatist 
kültürü yeni kapitalist politikaların etkileriyle özellikle yerel düzeyde özel sektörü yeni tür 
korporasyonun baskın tarafları haline getirmektedir.  Dolayısıyla yerel politikalar özel 
sektörün ihtiyaçlarına göre ayarlanmaya başlamıştır. Bu anlamda Đsveç’in geleneksel 
korporatizmi yerel düzeyden ziyade merkezi düzeyde daha güçlü kalmaktadır. Kullanıcıların 
karar alma süreçlerinde etkisinin ve katılımın arttırılması destekleniyor fakat katılım süreçleri 
politik alanın dışına itildiği ve müşteri talebini kontrol etme anlamı taşıdığı için daha 
demokratik bir düzenleme olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır (Montin, 1993: 87). 

1980’lerin sonunda “sipariş performansı modeli” yeni bir model olarak, politika ve 
üretim arasındaki ilişkiyi çok tartışılır hale getirmiştir. Bu model belediyelere politik birimler 
olarak sipariş komitelerini, hizmet sunan birimler olarak uygulayıcı birimleri oluşturulmasını 
gerekli kılıyordu. Bu model 1991-92 yıllarından itibaren 20 den az belediye tarafından 
denenmiştir. Fakat bunların çok azı adapte olabilmiştir. Kimi belediye başkanları bu iki farklı 
birim üzerine yapılanmanın, yerel politikacılar ve yerel birimler arasına hendek kazdığını 
iddia etmişlerdir (Montin, 2000: 89).  

Belediyelerin firmalaşması konusunda 1991’de yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 
Đsveç belediyelerinin neredeyse yarısı bu hedefleri uygulamaya başlamıştır. Ve fakat birkaç 
tanesi göreli olarak başarılı uygulayabilmiştir. Bunun nedeni bu firmalaşma 
ilkelerinin/kurallarının henüz gelişmemiş olması ve Đsveç’in, kamusallığın ağır bastığı politik 
kültürüne doğrudan uymamasıdır (Montin, 1993: 80-81). 

Bunlara rağmen yeni modelin uygulanmasında kimi konularda başarı sağlanmıştır 
(Đngemar, 1995: 93): 

Đlk olarak piyasalaşma (kamunun piyasalaşmaya uygun hale getirilmesi), belediyede 
hizmet sunan birimlerin sözleşmeler için yarışması, böylece hizmet üretiminin daha kaliteli ve 
verimli olacağına inandırılmaya çalışıldığı. Đkinci olarak hizmet sunan tarafın bağımsız 
olabilmesi için üç temel gerekçe açıklandı, etkinlik, etkililik ve verimliliği sağlamak için 
siparişi alan, talebi belirleyen komite, bu siparişlerin yerine getirilmesi için yerel yönetim 
içinden veya dışından hizmet sağlayıcı, müşteri ve kullanıcılar arasında gerekli diyalog ve 
uzlaşmayı kurmalıdır. Katılımcılık tam da bu noktada devreye gireceğinden, aynı zamanda 
gereksiz hizmet üretimi riski en aza indirilmiş olacaktır. Ayrıca karar, “seçilmiş 
temsilcilerden” oluşan hizmet sunan politik birimlerden, sipariş alan politik alanın dışında 
kalan “komitelere” geçmiş oluyor. Böylece yeni yasada üretim, siyasal kontrol süreçlerinden 
ayrılmıştır. 

4. BORGARE PARK ÖRNEĞĐ 

Borgare Park Lund’a bağlı Norra Faladen bölgesinde bulunmaktadır. Borgare park 
Đsveç’in 1970’li yıllarda oluşturulmuş çok sayıdaki parklarından biridir. Park yerleşim 
yerlerine, alışveriş merkezlerine ayrıca ana yollara oldukça yakın bir yerde bulunmaktadır. 
Ancak bu parkın diğerlerinden önemli bir farkı bulunmaktadır. 1970’li yıllarda Norra Faladen 
bölgesinde yaşayan vatandaşlar hem parkın alanını genişletmek hem de anaokulu yapılması 
için kendi mülklerinde olan arazileri herhangi bir bedel talep etmeksizin belediyeye 
bağışlamışlardır. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

390 

Dolayısıyla parkta 1975 yılında yapımı tamamlanan ve bugün hala kullanılmakta olan 
bir anaokulu –Swenshögsskolan- yer almaktadır. Ayrıca, okulu kullanan öğrenciler için 
yemekhane ve öğlen uykusu için yatakhane de bulunmaktadır. Parkta halkın kullanımına açık 
havuz, tenis, voleybol, basketbol alanları ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolu, köpekler için çitle 
çevrilmiş küçük bir park alanı da bulunmaktadır.  

Đnşaat şirketi JM (John Mattson) ve Lund Belediyesine ait olan LKF şirketi Lund ve 
Norra Falladen’ın merkezine yakın olan bölgelerinde, bir kısmı 55 yaş üzeri olan- ancak daha 
sonra bu yaş sınırı kaldırılmıştır- yaşlılar için olmak üzere 60-70 daireli  konutlar yapmayı 
teklif etmiştir. Bu teklif ilk olarak Ekim 2009 tarihinde belediyenin teknik ofisi-Technical 
Office (Tekniska Namnden) ve şehir planlama ofisinde olabilirliği tartışılmıştır. Aynı yıl Yapı 
ve Planlama Komitesi- Local Building and Planing Commite (Byggnadsnamnden) tarafından 
Borgare parka yapılması kabul edilmiştir. Bu karar, yeni konut planlarıyla birlikte, bölgede 
ikamet edenlerin adreslerine gönderilmiş. Burada amaç bölge halkını karar ve plan hakkında 
bilgilendirmektir. Aynı zamanda Lund Kommun Council- Lund Belediye meclisinde 
görüşülmeye başlanmıştır. Daha sonra planın yerel halka daha detaylı anlatımı için belediye 
tarafından istişareler başlatılmıştır. Söz konusu istişare sürecinde, inşaat şirketinden temsilci, 
planlama komitesi başkanı, eğitim komitesi başkanı, belediye başkanı yer almıştır. Ayrıca 
yerel halkın, soru, görüş ve önerileri alınmıştır. Planı kabul etmeyenler, Local Building and 
Planing Council’e  isimleri, imzaları ve neden plana karşı olduklarını içeren listeler halinde 
mektuplar göndermişlerdir. 

Yerel Yapı ve Planlama Meclisi- Local Building and Planing Council – meclisin 
çoğunluğunu Muhafazakar Parti oluşturmakla birlikte, Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti, 
Çevre ve Yeşiller Partisinden seçilmiş üyeler de yer almaktadır -söz konusu parkın sınırları 
içerisine, ilk planda 4 adet 12 katlı, halkla yapılan görüşmeler sonrası planda yapılan 
değişiklikle, iki tanesi 12 katlı ve 36 metre yüksekliğinde yaşlı bakım evi – ancak herhangi bir 
yaş sınırı konulmamış dolayısıyla yaşlılar dışındakiler de bu evleri kullanabilecekler-, diğer 
iki tanesi 8 katlı ve 24 metre yüksekliğinde – okul bahçesine yakın olan bu binaları güneş 
ışığını engellememesi için 8 kata düşürmüşlerdir- dört tane bina yapılmasına karar vermiştir. 
Yapılacak binalarla ilgili plan 2009 yılından beri belediye ve halk arasında çok sayıda toplantı 
ve tartışmalara neden olmuştur. Sonuçta belediye meclisi Temmuz 2014’te tartışmaları 
sonlandırmış ve az sayı farkla -29 hayır /34 evet - planın uygulanmasına karar vermiştir. Fakat 
bu park planının ve alınan kararın herhangi bir hukuka aykırılık içermediği eklenmelidir. 

Fakat o bölgede yaşayanlar karara rağmen parkın korunmasını ve plandan 
vazgeçilmesini istemektedir. Bölgede konut ihtiyacı olduğundan halk konut yapılmasına karşı 
değildir. Ancak konutun Borgare parka yapılmasına karşı çıkmaktadırlar. Halkın karşı çıkış 
sebepleri şöyledir; 

• Bölge halkı yıllar önce parka okul yapılması için arazilerini belediyeye gönüllü olarak 
devretmişlerdir. Şimdi devredilen bu arsaların üzerine bireylerin özel kullanımı için 
bina yapılmaktadır. Kamusal kullanım için bedelsiz verilen arsalar, verenlerin rıza 
göstermemelerine rağmen özelleştirilmektedir. 

• Genel olarak Norra Faladen’de 36 metre ve 24 metre yüksekliğinde binalar 
bulunmamaktadır. Bu büyük ve yüksek binalar Norra Faladen ve hemen yakınındaki 
Delfinen yerleşim alanlarını daraltmakta, yoğunlaştırmakta ve sıkıştırmaktadır.  

• Park alanını 6 hektardan 1,5 hektara kadar daraltmaktadır. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

391 

• Ayrıca yapılacak binalar ve binaları anayola bağlayacak çevre yollar çevre, insan ve 
hayvanlar için çok uygun ve elverişli değildir. 

• En önemlisi, okula çok yakın konumda yer alan geniş ve yüksek binalar, okul 
bahçesini gölgelemektedir. Bu da çocukların gelişimi için son derece önemli olan ve 
Đsveç’te çok az süreli bulunan güneş ışığını engellemektedir. 

• Ayrıca konutları anayola bağlayan çevre yolların yapımıyla araç trafiği parka doğru 
yönlendirilmektedir. Bu durum hem çevre ve parkın kullanımını güçleştirmekte hem 
bisiklet ve yaya alanını daraltmakta hem de çocukların güvenliğini tehlikeye 
düşürmektedir. 

• Belediye başkanı diyalog sürecinde, okulu başka bir yere taşıyacağının sözünü vermiş 
ancak bu sözü tutmamıştır. 

• Ayrıca park alışveriş merkezlerine ve anayollara yakın olduğundan maliyetler düşük 
olacaktır. Bu durum da park ticarete konu olarak kamusal olmaktan çıkarılmakta ve 
özelleştirilmektedir. 

• Diyalog ve uzlaşma sürecinde danışma, görüşme ve tartışmaların yeterince dikkate 
alınmadığı politik bahanelerle geçiştirildi ği gibi gerekçelerle yerel halk bu plana karşı 
çıkmaktadır.  

Şekil 1: Borgare Park’a Yapılmak Đstenen Yeni Konutların Planı 

 
Şekilde kırmızıyla gösterilen alanlar yeni konutların yapılacağı alanlardır. Sarı 

işaretlerle yapılacak yollar gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi okul “svenshögsskolan” bu 
binaların ve yolun hemen yakınındadır. Yolun hemen arkasında okul bahçesi, basket ve futbol 
sahaları bulunmaktadır. 
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Şekil 2: JM Şirketi Ve LKF Tarafından Yapılacak Yeni Konut Planı  

 
Şekilde hangi şirketin nereye konut yapacağı gösterilmektedir. Yapılacak konutların 

hem çevre hem doğa tahribatına yol açacağı çok açık bir şekilde görülmektedir. Şekilde mavi 
işaretler yolları göstermektedir. Şeklin solunda başlayan kesik kesik yollar anayolları parka 
bağlayacak olan yollardır. Bu yolların hemen önünde yer alan yapılar alışveriş merkezleridir. 
Görüldüğü gibi park, anayollara ve alışveriş merkezlerine çok yakındır. Ayrıca planlanan 
konutlarda bu yollara ve alışveriş merkezlerine çok yakın bir yere konumlandırılmıştır. 
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Şekil 3: Parkın Anayollara Nasıl Bağlanacağı Ve Trafiğe Nasıl Açılacağına Yönelik Plan 

 

Şekilde mavi şeritler parkın hangi kısımlarının trafiğe açılacağını göstermektedir. 
Görüldüğü gibi, okulun önü araç trafiğine açılmaktadır. Ayrıca binalar hem park alanını 
daraltmakta hem de yeşile zarar vermektedir. Çünkü şuanda binaların yapılacağı bu alanlarda 
çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçlar sökülecektir. Ayrıca bu yerleşim bölgesinde bu 
kadar yüksek binalar yer almadığından bölgenin ve parkın görüntüsünü de bozmaktadır. 

Şekil 4: Yüksek Binaların Günışığını Nasıl Engelleyeceği 

 

Şekilde görüldüğü gibi, binaların yüksek olması ve okul bahçesinin önünde yer alması 
okul alanını bütünüyle güneş ışığından mahrum bırakmaktadır. 
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Tablo 1: Genel mülakat soruları 
Soru Sayısı Sorular 
1 Yerel halk ve belediye arasında hangi bilgi, duyuru ve danışma kanalları kullanılmaktadır? Ve 

süreç nasıl işlemektedir? 
2 Yerel halk hangi yerel katılım mekanizmalarını kullanmaktadır ve nasıl yerel karar alma sürecine 

katılmaktadır? 
3 Diyalog ve tartışma süreci nasıl işlemektedir? 
4 Yerel halkın bu süreçteki rolü ve konumu nedir?  
5 Tartışma sonuçları belediye meclisine nasıl taşınır ve görüşülür? 
6 Borgare parkla ilgili diyalog süreci nasıl başladı? Ne şekilde duyuruldu? Süreç nasıl ilerledi? 
7 Hem belediye hem de yerel halk için Borgare parkın önemi nedir? 
8 Yerel halk planlama sürecine nasıl katıldı? 
9 Daha sonra halkın görüş ve önerileri üzerine planda nasıl bir değişiklik yapıldı? 
10 Beş yıl süren tartışmalar neticesinde verilen kararı katılım açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tablo 2: Görüşmecilerin Sorulara Verdiği Yanıtlar 
Soru Sayısı Verilen Yanıtlar 
1 

Belediyenin Yanıtları; Đsveç’te duyuru ve diyalog kanalları yasalarla belirlenmiş ve güvence 
altına alınmıştır. Bunun haricinde bir kurum yada birim bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle 
yerel yönetim yasasını sonra toplantının konusuna göre ilgili diğer yasaları gözetmek zorundayız.  

Halkın Yanıtları; Belediye Borgare park ile ilgili halkla görüşmeyi tercih etti ama bizce bunun 
nedeni aslında politik kaygılar, Norra Faladen’da 9000 seçmen var ve bu seçmenlerin çocukları 
(toplamda 13127 öğrenci) bu okulu kullanmaktadır. Ayrıca Planlama ve inşaa yasasına göre 
belediye inşaa plan ve projeleriyle ilgili olarak, halkla görüşme yapmalı, plan halka anlatılmalı, 
halkın soruları cevaplanmalı. Bunları yapmaksızın doğrudan karar alamazlar. 

2 
Belediyenin verdiği yanıtlar; Halk doğrudan meclis toplantısına katılabileceği gibi, yapılan 
görüşme ve toplantılara katılarak şikayet, görüş ve önerilerini sunabilmektedir. 

Halkın verdiği yanıtlar; Belediyenin web sayfası, duyuru panosu yada yerel günlük gazetelerden 
bilgi edindikten sonra, yazılı yada sözlü görüş ve önerilerimiz ve şikayetlerimiz sunabiliyoruz. 
Duyuru kanalları etkin olmakla birlikte katılım kanallarının etkin ve yeterli olduğu kısmına 
katılmıyoruz. 

3 
Belediyenin verdiği yanıtlar; Belediye halkla görüşmeler düzenler, halka planlar detaylı olarak 
anlatır, onların görüşleri doğrultusunda değişiklik yapılıp yapılamayacağına karar verir. Ancak 
yasaların dışında Avrupa Birliği üyesi olduğumuzdan, katılımı önemsiyoruz. Öyle ki tartışmalar 
tamamlanmadan meclis kesin karar alamaz bizce!  

Halkın verdiği cevaplar; Halk belediyenin verdiği yanıt doğrultusunda cevap vermekle birlikte, 
yapılan görüşme ve tartışmanın genellikle şekilsel olarak yerine getirildiği, sonuçta bu 
görüşmelerin sadece tavsiye niteliğinde olması ve karar verici gücün meclis olduğunun altını 
çizmişlerdir. 

4 
Belediyenin verdiği yanıt; Bizim için son derece önemli, meclis halkı itina ile dinler, uzlaşmak 
için gerekli değişiklikleri yapmaya gayret eder. 

Halkın verdiği yanıtlar; Her konu tartışmaya açılmadığı gibi her zaman halk dinlenmeyebilir. 
5 

Belediyenin verdiği yanıt; Görüşmeler esnasında ilgili komitelerin başkanlarının dışında, 
görüşmeleri kayıt altına almak için bir belediye çalışanı bulunur. Bu çalışan halkın soru, öneri ve 
şikayetlerini kayıt altına alır, görüş sahiplerine imzalatır. Meclisin en yakın tarihli toplantısında 
görüşülmesi için meclise sunar. 

Halkın verdiği yanıtlar; Mecliste nasıl tartışıldığını öğrenmek için toplantılarına katılabiliriz, 
bunun için bir engel yok. Meclis soruları, şikayet ve görüşleri kendi yorumunu da ekleyerek 
cevaplandırır. Bunu aynı bilgilendirme kanallarıyla duyurur. Ancak bizim görüşlerimizi 
yadsıyabilir. Bunun için herhangi bir yasal zorunluluk yok. 
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6 
Belediyenin verdiği yanıt; Kentin planlaması ile ilgili konularda (Borgare Park örneği gibi), 
planlama değişikli ği yapılacak yerlerde yaşayan halka, yapılacak değişiklikler ve yeni yerleşim 
planları adreslerine gönderilir. Ayrıca plan tüm detaylarıyla belediyenin web sayfasına konur, 
ayrıca günlük gazetelerde halka duyurulur. 

Halkın verdiği yanıt; Belediye başkanı, planlama komitesi, eğitim komitesi ve teknik komite bize 
plan hakkında bilgi verdi. Sorularımızı yanıtladı, görüş ve önerilerimizi aldı. Ancak belediye 
bizim çevre ve okul konusundaki kaygılarımızı dikkate almak yerine, bize tazminat 
ödemeyeceklerini açıkladılar. Ayrıca söz konusu planda parkı ve okulu – dolayısıyla çocukları- 
nasıl koruyacaklarına yönelik ikna edici herhangi bir açıklama da yapılmadı. 

7 
Belediyenin verdiği yanıt; Borgare park yaşlı bakım evi ve konut  için oldukça uygun, park ana 
yollara ve alışveriş merkezlerine çok yakın olduğundan, yaşlılar için oldukça konforlu bir seçim 
yapılmıştır. Ayrıca yaşlıların parkı kullanmalarını sağlayarak toplumla entegrasyonunun 
kolaylaştırmış olacağız. 

Halkın verdiği yanıtlar; Park kent merkezine, ana yollara ve alışveriş merkezlerine yakın 
olduğundan maliyetler neredeyse yarı yarıya azaltılmış olacaktır. Ayrıca yaşlı bakım evi için 
herhangi bir yaş sınırlaması konmamıştır. Bu demektir ki yaşlı olmayanlar da konutları kiralaya 
bilecekler. Bu durum yapılan konutları cazibeli hale getiriyor ve fiyatları arttırıyor. 

Mimar ve plancıların verdiği yanıtlar; Belediyenin öne sürdüğü gerekçeler için parkın özel alana 
dönüştürülmesi gerçekçi değildir. Konut üretimi için yapılan planla parkın yapısının 
bozulmasının yanında Norra Faladen bölgesi de yerleşim yeri olarak daha düzensiz hale 
gelecektir. Özellikle yaya, bisiklet ve araç trafiği açısından tam bir karışıklık söz konusudur. Oysa 
konut yapımına daha uygun yerler var. Gereken önerilerde bulunduk. 

8 
Belediyenin verdiği yanıtlar; Planlama sürecine halk katılmamıştır. Planlama komisyonunda 
şirketin teklifi değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sonra halkı bilgilendirmek ve önerilerini 
almak için görüşmeler düzenlenmiştir. 

Halkın verdiği yanıtlar; Planlama sürecine katılmadık. 
9 

Belediyenin verdiği yanıt; Olabildiğince halkla uzlaşmaya çalıştık. Bunun için 12 katlı 4 konut 
yerine ikisi 8 katlı diğer ikisi 12 katlı olacak şekilde değişiklik yapıldı. Böylece okula daha yakın 
konumda bulunan konutlar 8 katlı olarak değiştirildi ğinde öğrenciler güneşten mahrum kalmamış 
olacaklar. 

Halkın verdiği yanıtlar; Yapılan değişiklik sorunu gidermekten oldukça uzaktır. Bu çocukların 
güneşlenememesini değiştirmiyor. Yapılan değişiklik sadece rol, samimi anlamda sorunlarımızı 
ve kaygılarımızı gidermekten uzaktır. 

Mimar ve plancıların yanıtları; Yapılan değişiklik, insanların karşı çıktığı sorunları gidermekten 
uzak. Bu plan hem parka çok yüksek konutları dikerek bölgenin yapısını bozduğu gibi, okul 
bahçesinin hemen önüne yapılacağından bir çok açıdan ciddi bir planlama hatası da içeriyor. Biz 
başka yerleri tavsiye ettik ama belediye burası için oldukça ısrarcı. 

10 
Belediyenin verdiği yanıt; Herkesin bildiği gibi Lund’da konut sorunu var, aslında hiç kimse 
konut yapılmasına karşı değil, sadece park ve parkın içinde okul olması sorun yarattı. Biz ihtiyaca 
yönelik hizmet vermek için iyi niyetli olarak elimizden geleni yaptık. 

Halkın verdiği yanıt; Biz parkımızı ve okulumuzu, sözde katılım mekanizmalarını kullanmış 
olmamıza rağmen kaybetmiş olduk. 

Mimar ve plancıların verdiği yanıt; Biz belediyenin plancıları gibi düşünmüyoruz. Ciddi teknik, 
mesleki hatalar yapılmaktadır. 
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5. MÜLAKAT CEVAPLARININ ANAL ĐZĐ 

Bu başlık altında verilen cevapların Đsveç’te yerel yönetim, yasalar ve örnek olay, 
mevcut katılım mekanizmaları çerçevesinde analizi yapılacaktır. Bu bağlamda sorulan her 
soru ayrı bir alt başlık olarak ele alınmaktadır. 

• Yerel halk ve belediye arasında hangi bilgi, duyuru ve danışma kanalları 
kullanılmaktadır? Ve süreç nasıl işlemektedir? 

Đsveç’te duyuru ve diyalog kanalları yasalarla belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. 
Bunun haricinde bir yapılanma söz konusu değildir. Bu nedenle öncelikle yerel yönetim 
yasasını sonra toplantının konusuna göre ilgili diğer yasaları gözetilmektedir. Yerel yönetim 
yasasının 5.bölümü 8.-9.-10. bölümüne göre; 

Belediye başkanı meclis toplantısından en az bir hafta önce toplantının yeri, zamanı ve 
konusunu, il konseyi ve belediyenin duyuru panolarında, ayrıca günlük yerel ve bölgesel 
gazetelerde halka duyurur. Meclis üyelerine de bu bilgi tek tek gönderilir. Toplantı halka 
açıktır. Olağanüstü durumlar hariç. Halk toplantılara katılarak görüş ve tavsiyelerde 
bulunabilir. Halkın görüş ve tavsiyeleri kayıt altına alınır. Meclis bu görüş ve önerileri 
gündemine almak ve görüşmek zorundadır. Ancak halkın görüş ve önerileri doğrultusunda 
karar vermeyebilir. Aksi yöndeki kararını halka nedenleriyle açıklamak zorundadır. Genel 
olarak uzlaşma esası benimsenmiştir.  

Yapı ve planlama yasasına göre belediye meclisi kararı kesinleştirmeden önce mahalli 
halka bilgi vermeli, görüş ve tavsiyelerini alabilir. Yasaya göre bu süreç üç aşalı 
yapılmaktadır; Đlk olarak planlama, ikinci aşama bu palanın bölgede yaşayan halkla 
görüşülmesi ve olabilirliğinin tartışılması, üçüncü aşama, halkla yapılan görüşmeler sonrası 
planın tamamlanması ve tamamlanan planın halka sunulması.  

Duyuru ve bilgilendirme kanalları çok açık olmakla birlikte her konu görüşmeye ve 
tartışmaya açılmamaktadır. Bu yerel politikacıların inisiyatifindedir. Tartışmaları başlatan ve 
sonlandıran belediye meclisidir. Ancak belediye meclisi halk tarafından kendisine yöneltilen 
yorumları ve soruları cevaplamak zorundadır. 

• Yerel halk hangi yerel katılım mekanizmalarını kullanmaktadır ve nasıl yerel 
karar alma sürecine katılmaktadır? 

Halk doğrudan meclis toplantısına katılabileceği gibi, yapılan görüşme ve toplantılara 
katılarak şikayet, görüş ve önerilerini sunabilmektedir. Halk belediyenin web sayfası, duyuru 
panosu yada yerel günlük gazetelerden bilgi edindikten sonra, yazılı yada sözlü görüş ve 
önerilerimiz ve şikayetlerimiz sunabilmektedirler.  

Belediye meclisinin halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak, uzlaşmak için 
açtığı tartışma süreci genellikle uzlaşmaya varılıncaya kadar devam etmeyi amaçlamaktadır. 
Öyle ki belediyenin web sayfasında “Comments, Complaints and Dialog” (Yorumlar, 
Şikayetler ve Diyalog) başlığı altında halkı, belediyenin kararlarına davet etme anlamı taşıyan  
diyalog randevu programı yer almaktadır. Bu programın adı “Diaolog for Citizens” (Yurttaş 
Diyaloğu)dur. Böylece belediye ve halk arasında diyaloğu geliştirmek ve genişletmek için 
diyaloglar bir ajandaya, takvime bağlanmıştır. Burada oluşturulan görüşler, kayıt altına 
alınmakta ve seçilmiş temsilcilere, meclis toplantılarının konusuna bağlı olarak, 
ulaştırılmaktadır. Ayrıca yine belediyenin web sayfasında bu tartışmalar tamamlanmadan 
meclisin bağlayıcı karar alamayacağı belirtilmiştir. 
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Ayrıca belediyeler, yasadan bağımsız olarak halkı katılıma teşvik etmek için katılımın 
ne anlama geldiği, nasıl yapılacağı ve neden önemli olduğu konusunda el kitapları bastırıp 
dağıtmaktadır. Ayrıca bu kitapların içindeki bilgiler belediye web sayfasında da yer 
almaktadır. 

Halk bu mekanizmaları kullanmakla birlikte, yeterli olmadığını düşünmektedir. 
Tartışma ve diyalog sürecinin var olduğunu kabul etmekle birlikte, bu sürecin etkinliğini 
yeterli bulmamaktadır. Görüşme ve tartışmalarda soru, görüşlerini rahatça ve açıkça ifade 
edebildiklerini, ancak bunların rahat bir şekilde göz ardı edilebildiğini (Borgare Park 
örneğinde olduğu gibi) belirtmektedirler. Đsveç’in diğer bir çok Avrupa ülkesine göre en 
azından dinleme ve bilgilendirme konusunda iyi olduğunu ancak doğrudan halkı dikkate alan 
etkili bir yerel demokrasinin olmadığını vurgulamaktadırlar. Sonuçta seçilmişlerin istediği 
gibi karar verme yetkisinin olduğunun altını çizmişlerdir. 

• Diyalog ve tartışma süreci nasıl işlemektedir? 

Belediye halkla görüşmeler düzenler. Yapılacak görüşmelerin yeri ve zamanı halka 
duyurulur. Duyurular için basın ya da belediyenin web sayfasının duyurular kısmı kullanılır. 
Halka, amaçlar, planlar detaylı olarak anlatılır, onların görüşleri doğrultusunda değişiklik 
yapılıp yapılamayacağına belediye meclisi karar verir.  

Bu görüşmelere belediyenin planlama komitesi (toplantı konusuna göre diğer yetkili 
komiteler örneğin çevre ya da eğitim komitesi vs) başkanı, belediye başkanı veya yardımcısı 
ve görüşmeleri kayıt altına alıp meclise iletecek bir belediye çalışanı bulunur. Görüşme yeri 
yerel yasalarda belirtilmiştir ancak belediye meclisi kendisi nedenini de belirterek başka bir 
yer belirleyebilir. Lund için, halk toplantıları genellikle halk kütüphanesinde ya da bir 
kafeteryada yapılır.  

Tartışmaların süresi konuya göre değişmektedir. Bu süre yine belediye tarafından 
belirlenir. Tartışmalarda çoğunluk ne derse belediye meclisi onu dikkate alır. Ancak 
çoğunluğun dediğini yapmak zorunda değildir (Borgare Park örneğinde olduğu gibi). Eğer 
herhangi bir çoğunluk sağlanamazsa belediye meclisi tartışmaları sonlandırır ve yapılacak ilk 
toplantıda karara varır.  

Halk diyaloğun sağlanması için yapılan toplantıların kimi yerel katılım süreçlerini 
yerine getirmiş gözükmek için yapıldığını, bu süreçte sorularının yanıtlandığı, yanıtların 
bazen ikna edici olmadığı, ama yerel yöneticilerin ikna etmek ve uzlaşmak gibi kaygıları 
gerçekten taşımadığı, sadece şekilsel olarak “yaptım” demek için yaptıklarının altını 
çizmişlerdir. Bu bağlamda formel olarak yerel diyalog ve katılım kanallarının var olduğu ve 
bu kanalların açık olduğu ancak etkin olmadığını belirtmişlerdir. 

• Tartışma sonuçları belediye meclisine nasıl taşınır ve görüşülür? 

Halkla yapılan toplantılarda tutanakla kayıt altına alınmış görüşler, ilgili konuda 
belediye meclisinin ilk toplantısında görüşülür. Her üye halktan gelen görüşlerle ilgili fikrini 
belirtir. Buna bağlı olarak karara ne kadar yansıtılacağı ve uygulanabilirliği üyelerce oylanır. 
Oylama sonuçları karar yansıtılmaması gerektiği ya da uygulanabilirliğinin olmadığı yönünde 
ise nedenleri belirtilerek ve halka duyurulur. 

Bu görüşmelere isteyenler katılabilirler ve sorularını görüşlerini mecliste sözlü olarak da 
tekrarlayabilirler. Halk bu görüşmelerde uzlaşmayı sağlamak için kimi konularda değişiklik 
yapılacağı sözü verilip sonra bu söze bağlı kalınmadığını eklemektedir. Örneğin Borgare Park 
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konusunda belediye başkanının parkın içinde yer alan anaokulunun çocukların sağlığı ve 
güvenliği için başka bir yere taşınacağı sözü verdiğini ancak bunu yapmadığını belirtmiştir. 

• Borgare parkla ilgili diyalog süreci nasıl başladı? Ne şekilde duyuruldu? Süreç 
nasıl ilerledi? 

 Kentin planlaması ile ilgili konularda (Borgare Park örneği gibi), planlama değişikli ği 
yapılacak yerlerde yaşayan halka, yapılacak değişiklikler ve yeni yerleşim planları adreslerine 
gönderilir. Bu bağlamda, Norra Falladen’da yaşayan halkın adreslerine gönderildi ve meclis 
toplantı sonrası bahsedilen duyuru kanallarını kullanarak, halkla görüşmek için yer ve zaman 
belirledi, ilk toplantıda, belediye başkanı, planlama komitesi, eğitim komitesi ve teknik 
komite bize plan hakkında bilgi verir. 

Ayrıca plan tüm detaylarıyla belediyenin web sayfasına konur, ayrıca günlük 
gazetelerde halka duyurulur. Ayrıca “Building and Planing Act” (Yapı ve Planlama Kanunu) 
göre,  planlamaya yönelik değişiklikler, ikamet edenlerle görüşülmeli, tartışılmalı ve sonuçları 
duyurulmalı, meclis bu sonuçları göz önüne almalıdır. Ancak meclisin mutlaka buna uygun 
karar verme zorunluluğu yoktur. 

5. SONUÇ 

Đsveç’te 1970’lerin sonlarından itibaren önemli yerel yasal reformlar ele alınmıştır 
bunlar kısaca: Đlki, “demokrasiyi canlandırmak” olmuştur. Bunun anlamı, insanları yerel 
politik sürece geniş ölçekli ve gerçek anlamda etki yaratabilmeleri için “birlikte politika 
yapma” süreçleri geliştirmektir (Duros ve diğerleri,2009: 27). Đkinci olarak, bunu sağlamak 
için seçilmiş temsilciler, profesyonel gruplar ve yarı profesyonel gruplar arasında yasal bir 
konsensüs yaratmaktır. Ayrıca bunu “Etkisi Güçlendirilmiş Halk”  Sloganlarıyla 
güçlendirmek. Üçüncü olarak, belediye hizmetlerinden yararlananların da uygulamaya 
katılabilmesi için reformlar geliştirmektir. Dördüncüsü, yerel otoritelerin piyasayla ili şkilerini 
güçlendirmesi yani bir ölçekte üretimde “piyasa gibi hareket etmek” için yasal düzenlemeler 
geliştirmektir. 

Fakat kimi Đsveçli yazarlara göre, bu gerçek anlamda bir demokratik reform 
olamamıştır. Dolayısıyla gerçek anlamda etkili bir katılımcılık getirmek yerine, yeniden 
tanımlamıştır. Belediyeler için reformların piyasa gibi işleyen yerel yönetimler kısmı önem 
kazanmış, demokratik tartışmalar önemini kaybetmeye başlamıştır. Tartışılan bu reformlarla 
belediyelerde görece olarak bağımsız (self-government) yeni bir yönetim modeli 
oluşturmuştur. 

1991’de hazırlanan yeni yerel yönetim yasasının temelinde 1985 yılında yapılmaya 
başlanan ve art arda yapılan kamu reformları bulunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi 
Đsveç’te de bu dönemde refah devleti politikaları eleştirilmeye ve “yeni liberalizm” 
doğrultusunda dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu dönem yapılan reformlarda kamuya 
yönelik eleştirileri ortadan kaldırmak ve kamu sektörünü etkin hale getirebilmek için 
sorumluluklar ve kaynaklar paylaştırılmıştır. Bu bağlamda merkezi yönetimin yetki ve 
görevleri gözden geçirilmiştir.  

1980’li yılların ortalarından sonra “katılımcılık”, “anayasal ve yasal” güvenceler altına 
alınmaya başlamıştır. 1991’ de hazırlanan yerel yönetim yasasıyla yerel ve merkezi yönetimin 
yetki ve sorumlulukları ayrılmıştır. Böylece bu yasayla mümkün düzeyde yetkiler merkezden 
yerele kaydırılmıştır. Ayrıca görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için yeni bir 
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finansal plan belirlenmiştir. Böylece yerelin gelirleri arttırılmıştır. Bu bağlamda yerel 
yönetimlerin vergi koyabileceği,  şirket kurabileceği, ekonomik ve sosyal konularda iç ve dış 
ilişkiler geliştirebileceği ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar oluşturabileceği 
düzenlenmiştir. Ayrıca yerel yönetimlere sivil toplumu canlandırma, yerel yönetim ve sivil 
toplum ilişkisini geliştirme görevleri de verilmiştir. Sorumluluklarının merkezden yerele 
aktarılması, yerelin de bu sorumlulukları yerine getirirken “özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla” ortaklaşmasının altı çizilmiştir. Böylece yetkiler merkezden yerele aktarılmış, 
yerelde de STK ve özel sektörle paylaştırılmıştır.  

Borgare Park, Đsveç’te etkin bir diyalog süreci olduğunu ancak yeni liberalizmin yönetin 
mantığı gereği, halkın katılım süreçlerinden dışlanarak sermayeyle belediyelerin uzlaşmasının 
esas olduğu yeni katılımcılık anlayışının en somut örneklerinden birisidir. Ayrıca böyle bir 
örneğin, dünyanın demokratik ülkelerinden biri olarak kabul edilen, uzlaşma kültürünün esas 
olduğu bir toplum ve yönetimde gerçekleşmiş olması, yeni liberalizmin yönetim ve demokrasi 
mantığının ne denli defolu olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Borgare Park 
meselesinde yerel halkın tüm karşı çıkışlarına rağmen, sermayeyle belediyenin anlaştığı gibi 
sermaye yararına bir kararın çıkması, halkın karar süreçlerinin dışında bırakıldığı bir 
“katılımcı demokrasi” anlayışını izah etmektedir.  
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DEVLET KU ŞU ROMANINDA SINIF ÇATI ŞMASI 
 

Doç. Dr. Nurullah ULUTA Ş* 

Öz 
Karl Marx’ın 1848 yılında Friedrich Engels’le birlikte yazdığı Komünist Manifesto; toplumların tarihsel 

gelişimini siyasi ve ekonomik gelişmelerle açıklayan bir düşünce olarak kısa sayılabilecek bir zaman dilimi 
içerisinde insanlığı ve düşünce dünyasını derinden etkiledi. Çoğu zaman Marksizm olarak ifade edilen bu 
düşünce, sistemleşerek siyaset ve ekonomi dışında tarih, felsefe, psikoloji, antropoloji, arkeoloji gibi birçok 
bilimi etkileyerek bir düşünce yöntemine ve bilimsel bir ön kabule dönüştü. Bu düşünce Türk Edebiyatında 
Orhan Kemal başta olmak üzere Toplumsal Gerçekçiliği savunan edebiyatçıların eserlerinin ana damarını 
oluşturmuştur. Orhan Kemal, taşradan büyük şehirlere göç eden ve şehrin varoşlarında yaşama tutunmaya 
çalışan insanların yaşadıkları yozlaşmayı, geçim sıkıntısı ve bunalımları hemen tüm eserlerinde ortaya koyan bir 
yazardır. Romanlarında başarılı psikolojik tahlilleri, realist gözlemleri, sokağı yansıttığı tablolarıyla modern 
hayata geçiş yıllarına adeta ayna tutar. Devlet Kuşu romanı da 60’lı yılların Türkiye’sinde sık görülen ve 
ekonomik dengesizlik başta olmak üzere kültürel ve sosyal çatışmaların ele alındığı bir roman olarak 
güncelliğini koruyagelmektedir. Bu bildiride Devlet Kuşu romanında öne çıkan sınıf çatışmasının sosyolojik ve 
psikolojik boyutları dönem koşulları da göz önüne alınarak ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu düşünce yapısının 
günümüz Türk Romanına yansımaları da değerlendirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Orhan Kemal, Türk Romanı, Sınıf Çatışması, Yoksulluk, Kültür. 
 

CLASS CONFLICT IN THE NOVEL ‘DEVLET KU ŞU’  

Abstract 
The Communist Manifesto written by Karl Marx along with Friedrich Engels  in 1848, influenced 

humanity and world of thought deeply within a short period of time by means of a frame of mind which explains 
historical development of societies through political and economic developments. 

This frame of mind being mostly called as Marxism has been systemized and turned into a thought 
method and scientific preliminary acceptance by influencing many science fields such as history, philosophy, 
anthropology, archeology apart from politics and economy. This frame of mind has constituted the mother lode 
in artistic works of the men of literature who advocate Social Reality in Turkish Literature; such as Orhan 
Kemal, being in the first place, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Sabahattin Ali, Hasan Hüseyin. Orhan 
Kemal is an author who narrated corruption, financial hardship and depressions of people who migrate from 
rural to big cities and make effort to hold on to the life in suburbs of city in almost each of his works. Thanks to 
his successful psychological analyses, realist observations, pictures reflecting the street life, the author mirrors 
the years of transition to modern life. Devlet Kuşu keeps up-to-date as a novel which discusses economic 
unbalance, being in the first place, cultural and social conflicts being experienced frequently in Turkey during 
60s.  

This paper aims to reveal sociologic and psychological dimensions of class conflict which stands 
forefront in the novel Devlet Kuşu within the consideration of the conditions of the related period.   

The reflections of this frame of mind into Turkish Novel will be assessed as well.   
Key Words: Orhan Kemal, Turkish Novel, Class Conflict, Poverty, Culture. 
 
Giri ş 
Siyasi ve ekonomik olayları sınıf çatışması üzerine odaklayan Marksizm, temelde 

Darwin’inin türlerin mücadelesi, başka bir ifade ile güçlünün hayatta kalabileceği: sosyolojik 
yansıması da yaşamın bir mücadeleden ibaret  olduğu anlayışına dayanır.  Bu akım, 1848 
yılında Karl Marx’ın Friedrich Engels’le birlikte yazdığı  Komünist Manifesto ilkeleri 
ışığında toplumsal bir düzen öngörür (Marx, Engels, 1967). Marx,  kapitalist toplum yerine, 
“bilinçli ve planlı birlik olan” bir toplumu (Demirovic, 2007:45) tercih eder. 

Marksist düşünce “Fakirliğin Felsefesi”dir. Siyasi ve ekonomik olayları sınıfsal 
çatışma üzerinden açıklamaya çalışırken sınıfsal farklılıkların nedenleri dışında sınıfların 
düşünce yapıları üzerinde de düşünsel argümanlar üretir, çözümlemeler yapar. Yoksulların 

                                                           

*Mu ş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, nurullahulutas@gmail.com  
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temel sermayesi olan emeği öne çıkarır, kutsallaştır. Đnsanı yücelterek insan merkezli bir 
dünya tasavvuru oluşturmaya çalışır. Aristo’dan temelini alan “insan akıllı bir varlıktır”, 
düşüncesini geliştirerek doğa karşısında insanın aklıyla ayakta kalabileceği, doğanın getirdiği 
sürprizlerle uğraşmaktansa insanın aklı sayesinde doğaya hükmedeceğinden bahseder. Đnsanı 
herşeyin merkezine oturtur: “Marksist estetik’e göre sanatın obje dünyası, estetik gerçekçilik, 
insanın dışında bulunan bir gerçeklik olmayıp insanın fiziksel varlığına kadar uzanır. Marksist 
estetiğe göre, biricik gerçeklik insan gerçekliğidir. Bunun dışında sanat için bir başka 
gerçeklik alanı yoktur ve olamaz da.” (Tunalı, 1993: 46) Marx’a göre, tarih: sınıf 
mücadelelerinin tarihidir ve bir toplumun özgürleşmesi ancak proleter sınıfın özgürleşmesiyle 
mümkündür (Öngen, 2002: 11).  Sosyalist gerçekliğin öngördüğü sınıf kavramını 
savunanların düşüncelerini ekonomik olgulara dayandırdıkları görülür: “Weber ve Marks’ın 
sınıf konusundaki düşünceleri ayrıntılı olarak incelendiğinde, her ikisinde de sınıfın 
“ekonomik ilişkiler” temelinde tanımlanmaya çalışıldığı açıkça görülür; Marks üretim 
ilişkilerini esas alırken, Weber, “Pazar (market)” ilişkilerini temel alır” (Arslan, 2004/2: 128). 

Marksist düşünce zaman içerisinde edebiyatçıların da kullanageldiği bir kavram 
olmuştur. Sanatı, bir üretim biçimi olarak kabul eden Marksistler, “anlatım aracından 
toplumsal pratiğe” uzanan bir anlayışla edebiyata yönelirler. Böylece üretim araçlarını ele 
geçirerek kendi ekonomik ve kültürel özgürlüklerini ilan etme yolunu elde ederler (Korkmaz, 
Özcan, 2009: 302). Dünyada işçi sınıfı ayaklanmalarıyla felsefi bir art görünüme sahip olan 
bu kavram Amerika, Đngiltere, Fransa ve Rusya’dan sonra Türk edebiyatı üzerinde de etkili 
olmuştur.  Đkinci dünya savaşına girmemiş ancak savaşın etkilerini ciddi anlamda hissetmiş, 
temel ihtiyaçların karşılanmasında zorlanan bir ülkede, toplumsal yapıda, sınıf çatışmaları 
üzerine odaklanan bu düşüncenin çeşitli edebiyatçılar tarafından kullanıldığını görmekteyiz. 
Toplumsal gerçekçiliğin işçi hayatlarının anlatılmasıyla 1930’larda Türk Romanına 
yansımasıyla sınıf çatışmalarının da romanlarda kurgulandığına şahit oluruz. Reşat Enis 
Aygen, Sabahattin Ali ve Sadri Ertem başta olmak üzere dönemin edebiyatçılarının 
karakterlerine Marksist yorumlar yaptırmaları, sosyalist özü savunan, yoksulluktan bıkmış 
yeni insan tipini ele almaları bu akımın yerleşmesini sağlar. Orhan Kemal’in Bereketli 
Topraklar Üzerinde, Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Vukuat Var, Cemile, Hanımın 
Çiftliği, Eskici Dükkanı gibi romanlarında da sınıf çatışmasına yer verdiğine şahit oluruz. 
(Narlı, 2002: 331-340).  Tahir Alangu, Orhan Kemal’in romanlarını üç kısma ayırmıştı. 1- 
Otobiyografik romanlar; 2- Adana ve Çukurova’da fabrika ve tarımda çalışan emekçilerin 
dünyasını anlatan romanlar; 3- Đstanbul’da küçük adamların yaşamını sergileyen romanlar 
(Moran, 1996 :58). 

Orhan Kemal’le birlikte Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, 
Sabahattin Ali, Hasan Hüseyin, Hasan Đzzettin Dinamo, Đlhan Berk, Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, 
A.Kadir, Şükran Kurdakul, Enver Gökçe, Arif Damar, Ahmet Arif, Nevzat Çelik… gibi 
sanatçılar sanatı toplumsal sorunları anlatan bir ayna olarak ele almışlardır. 1960 anayasasının 
getirdiği göreli özgürlük ortamı, siyasal sürecin çeşitlenmesini ve şiddetlenmesini sağlar1: 
“Büyük çoğunluk örgütlenerek liberal  kapitalist sistem karşısında kendi varoluşunu ve 

                                                           
1 “1960’lı yıllar halk kitlelerince özgürlükleri ve hakları konusunda bir uyanışın yaşandığı yıllardır. Kuşku yok 
ki bu uyanışın ve buna bağlı taleplerin ileri sürülmesine olanak sağlayan (sonradan egemen güçlerin ‘lüks’ diye 
nitelendirdikleri) 27 Mayıs Anayasasıdır. Bu Anayasa, basın özgürlüğüne, yargının bağımsızlığına, sendikal 
haklara, üniversite özerkliğine ilişkin yasalarla en azından sosyalist teorinin geniş zümrelerce tanınması ve 
pratiğe geçirilebilmesi için gerekli ortamı hazırladı. Bu yıllar sosyalizm ile ilgili bir faaliyetin çığ gibi büyüdüğü, 
yabancı dillerden kitapların çevrildiği, sol teorinin dergilerde hararetle tartışıldığı ve Türkiye Đşçi Partisi’nin 
Millet Meclisi’nde 15 sandalye kazandığı yıllardır” (Moran, 1994: 12). 
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konumunu sorgulamaya başlarken; öznelliğinin yoksulluğunu ve yetersizliğini gören birey, 
kurtuluşunu siyasal sürece katkıda bulunmak üzere büyük çoğunlukla dayanışmada bulur. Bu 
dönemde, liberal kapitalist sistemin biçimlendirdiği söylem düzeyi karşısına, Marksist ideoloji 
alternatif bir söylemle çıkar” (Korkmaz, Özcan, 2009: 302). 

  Bu ideolojinin roman ve öykücülüğümüzde de köklü değişikliklere yol açtığı 
görülmektedir: “27 Mayıs, özgürlükleri geniş tutan bir anayasa, ideolojik kamplaşmalar, 
öğrenci hareketleri gibi sosyal gelişmeler edebiyat dünyasını derinden etkilemiş, her alanda 
politizasyonun yaşandığı bir ortamda sanatçılar da kendi ideolojilerini siyaset hayatına 
egemen kılmak amacıyla eserler kaleme almışlardır. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal 
çalkantıların 1970’li yıllarda da sürmesi, askerî darbeler, işçi ve öğrenci hareketleri, köyden / 
taşradan şehre göç eden gecekondu ve kenar mahalle insanlarının geçim sıkıntıları bu dönem 
romanlarına yansıyan belirgin temalardır.” (Geçgel, 2006: 203) Bu tarza yönelen 
sanatçılardan biri de Orhan Kemal’dir: “Orhan Kemal2, eserlerinde yaşadığı ve tanıdığı 
çevreleri biçim ve süs kaygısı gütmeden doğal ve sürükleyici bir anlatımla yansıtarak geniş 
bir okur kitlesi buldu. Genelde Marksist söylemin özelde Orhan Kemal’in eserlerinde şu 
izleklerin yoğunlaştığı görülür. “Yerleşik düzeni eleştiri, Sınıf anlayışı: Halk ve işçi 
sınıflarının güncelleşmesi, Kadın, Doğa ve diyalektik diriliş, Kentleşme ve problemleri…” 

(Korkmaz, Özcan, 2009: 302).  Aydınlık gerçekçilik anlayışı, şahısların değil, sosyal düzenin 
bozuk olduğu, şahısların bu yüzden yozlaştıkları ana düşüncesine dayanır. Bu anlayışın 
uygulanması, en kötü davranışları gösteren vaka şahısları karşısında bile tarafsız davranan bir 
anlatıcı, bu şahısların kurtulacaklarına inanan bir yazar şeklindedir. Orhan Kemal’in bazı 
romanlarında görülen “olumlu tipler” bu bakışın ürünüdürler. Dikkat edilirse, yazarın 
“aydınlık gerçekçilik” diye adlandırdığı anlayış, “sosyalist hümanizm”dir” (Narlı, 2002: 590). 

Orhan Kemal’in Devlet Kuşu (1958) romanı3 Đstanbul’un kenar semtlerinin birinde 
yaşayan Mustafa ve ailesinin başından geçenleri anlatır. Mustafa; sert, çevresine karşı ilgisiz 
bir insan olan Memet Bey’in oğludur. Đşsiz güçsüz olan Mustafa, sürekli sarhoş gezen ve 
ayyaş dostları Sülo ve Çingene’yle gönlünce eğlenen biridir. Fabrikada çalışan kız kardeşleri 
evin geçimine katkıda bulunsa da kızların fabrikada çalışması Mustafa’nın hoşuna gitmez.4 
Orhan Kemal’in eşi de zamanında eşinin fabrikada çalışmasına karşı çıktığını hatıralarında 
anlatır.5 Özgürlüğüne düşkün Mustafa’nın en büyük hayali bir sakatatçı dükkânı açmaktır. 

                                                           
2 “Orhan Kemal gerçekçi edebiyatımızın ölümsüz ismi. 25 roman,11 hikâye,1 anı,1 günlük-şiir, 2 oyun ile 
yayımlanacak olan Mektuplar, Senaryo Tekniği-Senaryolar, Tamamlanmamış Eserler-Düz Yazılar, Röportajlar 
ve Hakkında yazılanlar olmak üzere 44 kitap. Yazdığı senaryoların sayısını yaşasaydı kendisi de hatırlayamazdı 
sanıyorum. Orhan Kemal bir röportajında şunları söyler “Sanat dalları dilediğince çeşitli olsun. Sanatçı ‘tek’tir 
ve içinde yaşadığı dünyanın müspet bilimin ışığında kendince bir yorumunu yapacak, yaygın bir deyimle 
‘filozoflaşacak’tır” (Işık, 2004: 1366). 
3 “1957 yılında Ulus gazetesinde tefrika edilen Devlet Kuşu, 1958 Aziz Nesin ve Kemal Tahir’in birlikte 
kurdukları Düşün Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Orhan Kemal’in yakın arkadaşı, yazar Muzaffer 
Buyrukçu’nun hayatından esinlenerek yazılmıştır” (Eyigün, 2006: 37).  
4 Yazarın romanında genç kızların fabrikalarda çalışmalarına hoşgörüyle bakmamasında dönemin diğer 
Toplumsal Gerçekçi yazarlarında da görülen ve Reşat Enis’e göre, bir kadının fabrika işçisi olmasının 
kaçınılmaz sonucu orospuluktur. Fabrika kontrolörü bile istediği işçi kadınla yatabilir, istediği işçi kızın ırzına 
geçebilir. Đşçi kız Zahide de kontrolörle yatmak zorunda kalır. Sonra denizden ölüsü çıkar: ‘Ayaklarında 
“krokodilli bir çift iskarpin”! kendini öldürmeyi göze alabilen bir kız fabrikadan çıkarılmayı niçin göze 
alamasın? Kendini öldürecek bir kız kontrolörün verdiği para ile ne diye gidip bir “çift krokodilli iskarpin” alsın? 
Roman boyunca durmadan bu tür sorular çıkacaktır karşınıza” (Naci, 2000: 277). 
5  “Nuriye Öğütçü, kendi ailesini ve Orhan Kemal’le evliliğini şöyle anlatır: Raşit, aracı görücü sokmadan işin 
içine girip konuştuğu babamla. Benim hiçbir şeyim yok. 24 lira 95 kuruş maaşımdan başka dedi. Ben sadece 
Nuriye’yi istiyorum dedi. Babamın hoşuna gitmiş olacak; bu tuttuğunu koparmak kararlılığı karşısında, evet dedi 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 

404 

Yoksul olması âşık olduğu Aynur’la evlenmesi önünde en büyük engeldir.  Günün birinde bir 
zamanlar kaymakam olan; fakat görevini kötüye kullandığı için azledilen Zülfikar Bey, 
zengin bir iş adamı olarak Mustafa’nın yaşadığı mahallede bulunan bir arsayı satın alır.6  Bu, 
biraz da o dönem iktidarının uyguladığı ekonomik politikalarının ortaya çıkardığı türedi bir 
zenginliktir.7  Zülfikar Bey’in Hülya adında, zayıf hastalıklı kızı Mustafa’yı görür görmez ona 
sevdalanır ve onu işe aldırır. Mustafa, yoksul, işsiz biri olduğu için Hülya’nın yapacağı tüm 
teklifleri sınıf atlamak amacıyla kabul edebilecek özelliktedir. Ailesi, arkadaşları ve 
çevresinin de telkinleriyle Mustafa, Hülya ile evlenmeyi kabul eder. Bu evliliğe ikna olması 
aynı zamanda gerçek bir aşkı reddetmesi, sahte bir evlilikle hayatını zindana çevirmesi 
anlamına gelmektedir. Kendi ailesiyle birlikte Aynur’un ailesinin de evlilikte tek değer olarak 
“para”yı öne çıkarması onu sahip olduğu prensiplerden vazgeçmeye iter. Nihayetinde toplum 
da idealist olmayı hoş görmemektedir.  

Zülfikar Bey, önceki tecrübelerinin de etkisiyle yakışıklı Mustafa’nın, çirkin kızıyla 
sırf sahip olduğu malı için evlendiğinin farkındadır. O da bu parayı Mustafa’ya yedirmemenin 
mücadelesini vermekte ve serazat bir kişili ğe sahip Mustafa’yı hakaretlerle terbiye etmenin 
yollarını aramaktadır. Mustafa’ya sürekli hakaret etmekte ve özgürlüğünü kısıtlamaktadır. 
Mustafa, bu evliliğin sağlayacağı imkânlarla rahata kavuşacak ailesinin hatırına susar. Maddi 
olarak güçlenen Mustafa, kısa süre içinde manevi olarak çökmüş ve özgürlüğünü 
kaybetmenin mutsuzluğuyla çırpınmaktadır. Mustafa’nın ailesiyle Hülya’nın ailesi arasında 
sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik anlamda bir uçurum vardır. Đkili arasındaki bu sınıf 
farkı kısa sürede kendini belli eder ve Mustafa’nın ailesi her anlamda Hülya’nın ailesinin 
sağladığı imkânların ezikliğini duyar. Düğün gecesi Zülfikar Bey’in Mustafa’nın can ciğer 
dostlarını otelden yaka paça kovdurması bu anlamda ilk kıvılcım olur. Düğün sonrası 
Mustafa’ya yönelik hakaretlerini artıran Zülfikar Bey, onun eski sevgilisi Aynur’la buluştuğu 
ve bu yüzden eve geç geldiği bir gün bu hakaretlerinin dozunu artırınca Mustafa, ondan aldığı 
her şeyi yüzüne fırlatarak eski hayatına döner.  

Orhan Kemal’in bu eserinde savunduğu tem, toplumda özellikle ekonomik anlamda 
görülen sınıf çatışmasıdır. O, Sosyalist gelenekten gelmenin de etkisiyle adaletsiz düzene 
“Avare” Mustafa karakteriyle başkaldırır. Ona göre, “Toplum hiç de insanların birlikte 
yaşamalarının toplamı değildir; o bir güç ilişkisidir ve bireylerce ussal olarak 
dolayımlanmamıştır. O, bütünselleştirici bir bağlamdır ve böyle olmakla da tamamen 
dolayımlanmış, tek bir bütünü oluşturmayı amaçlar” (Demirovic, 2007: 33).  Toplumda 
zengin fakir toplumlar arasındaki ayrım “Sosyal Devlet” ilkesine aykırıdır. Modernleşmeyle 
                                                                                                                                                                                     

sonunda, 1987 yılının 5 Mayısında evlendik. 2 Haziran 1970 gününe kadar sürdü mutluluğumuz. Đplik 
fabrikasında 24 lira maaşlı bir kâtipti evlendiğimizde. Beş altı lirasını da babama verirdik, geçinebilsin diye. 
Orhan Kemal’in babaannesi Emine hanımla, eski bir kenar mahalle evinde otururduk. Evlenince beni aldı işten. 
Çok kıskançtı, çocuk denilecek yaşta evli ve güzel bir kadının fabrika işçileri arasında yaşaması mümkün değildi 
ona göre. Oysa çok sıkıntı çekiyorduk. Benim getireceğim üç beş kuruş biraz olsun hafifletirdi sıkıntımızı” 
(Narlı, 2002: 9-10). 
6 Türk edebiyatının ilk işçi hikayesi olduğunu sandığım bir hikayesinde Refik Halit Karay fabrika işçiliğine 
yakın durmaz, fabrikatörlere “Hain” der. (Bingül, 2014: 269) 
7 “Şehirler, bir yandan gecekondu kuşaklarıyla çevrilmeye başladı, bir yandan da modaya uygun apartmanların 
dikildiği semtlerde 1950’lerden başlayarak DP tarafından uygulanan ekonomik politikaların yarattığı yeni 
zenginler türedi. Bu sınıfın büyük bölümü geçmişte olduğu gibi aydın, subay ve bürokratlardan değil, esnaf, 
girişimci ve zenginliğini ticaret dâhil her türden ekonomik etkinlik sonucu edinmiş başka gruplardan oluşuyordu. 
Basit bir ithalat lisansıyla bir yılda milyonlarca lira kazanmak mümkündü, ne de olsa kârın ancak çok küçük bir 
bölümü vergi olarak ödeniyordu. ABD’nin ekonomik yardımı bu yeni orta sınıfın yükselişine büyük katkı yaptı. 
Yardımın büyük bir bölümü ticaretle uğraşan gruplara dağıtılmıştı. Böylece Batı’da olduğu gibi Türkiye’deki 
rejime de dengeli bir temel oluşturabilecek geniş bir orta sınıfın doğrulması amaçlanıyordu” (Bingül, 2014: 269). 
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birlikte birçok ulusun kendini tanımlarken “sosyal devlet” tabirini en başa yerleştirmesi, 
ekonomik ve sosyal refahı karşılama garantisiyle eşdeğer bir tanımlamadır. Bedava eğitim, 
sağlık hizmetleri, ulaşım, konut imkânları, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine karşı 
dezavantajları bertaraf etme, Avrupalı devletlerde görülen bir yaşam standardına kavuşma 
hedeflenen sonuçlardır (Açıkgöz, 2013:264). Orhan Kemal’in eserlerinde toplumsal gerçekçi 
diğer sanatçılardan farklı olarak “aydınlık gerçekçilik” şeklinde ortaya çıkan ve adaletsizliğin 
yayılmasında “tek tek insanların suçlu olmadığı, onları suça itenin bozuk toplum yapısı 
olduğu”   düşüncesi vardır (Narlı, 2002: 28). Orhan Kemal, 1960’lı yıllarda köyden kente göç 
eden ve kent kültürüne uyum sağlamaya çalışan insanların hayatını işleyen ilk 
romancılardandır.8 Đktisadi çöküntünün yaşandığı yıllarda bu kez tersine göç sonucu köye 
dönen ailelerin dramın, varoşlara yerleşen kırsal kökenli kentlilerin trajedilerini de yine bu 
yazarın eserlerinde görmek mümkündür (Turhan, Ak  Başoğul, 2013: 44). 

Roman boyunca özellikle ekonomik seviyeden kaynaklanan sınıf farkı öne çıkarılır:  
“Koskoca Zülfikar Bey sıradan insanlarla kıyaslanmaz. Bey beyliğini, uşak uşaklığını 

bilmeli!” (Kemal, 2010: 154). 
“ Đçtimaî Adaletsizliğe” karşı olduğunu belirten Orhan Kemal,  eserlerinde insanları 

koruyamayan sosyal düzene karşı olduğunu her fırsatta ortaya koyar. Eserlerinde toplumda 
örnekleri çok da olsa seslerini duyuramayan, bin bir ıstırap içinde kıvranan insanları çok 
çarpıcı olayların kahramanı olarak anlatan yazar, “sosyal adaletsizliğin” tezahürlerini, 
yukarıdaki ifadelerde de açıkça görüldüğü üzere göstermeye çalışır (Enginün, 2002:325). 

Bu sosyal adaletsizliği yok etmek için yoksulların haklarını elde etmek için mücadele 
etmeleri gerekmektedir:  “Eleştirel gerçekçilerde toplum, çatışan insan ve sınıf çıkarlarının bir 
savaş alanıdır. Bu savaş ve savaşın geçtiği fiziksel ve toplumsal çevreler gerçekçi yazarların 
çoğunun eserlerinde görülmektedir. Eleştirel gerçekçilik, anamalcı ve kentsoylu yaşama 
biçiminin yırtıcılığına, insanı sömürüp tüketişine başkaldırır. Çünkü eleştirel gerçekçi 
yazarlar, toplumsal çözümlemeye ağırlık vermişlerdir. Çözümlemeyi derinleştirdikçe 
anamalcığın insan doğasını nasıl çarpıtıp biçimsizleştirdiğini görmüşlerdir” (Uslucan, 2006: 
102). 

Kızının Mustafa’ya ilgisinden haberdar olan Zülfikar Bey, karısına Mustafa’nın 
ailesinin gelip kızı isteyebileceğini söyleyince, karısı: 

“Yahu bilmiyor musun onları? Fakir insanlar, senin gölgene sığınmışlar. Nasıl cesaret 
edebilirler senin kızını istemeye?” (s. 159) diye cevap verirken de iki aile arasındaki sınıf 
farkını öne çıkarır.9 Orhan Kemal, maddi kaygılarla çırpınan bireylerinin, gurbette tüketilişine 

                                                           
8 “ Modern kent: psikolojik şok ve sürprizlerin yaşandığı bir yerdir. Tehlike ve korkunun sınırlarını belirleyen de 
kent kültürüdür. Weber ve Foucault; kent insanın içsel özgürlük ve kişilikten yoksun olduğunu ve kentleri, 
insanların sözde özgürlük alanlarının hapishanesi olarak tanımlamaktadırlar. Kent kültürü saldırganlık ve 
şiddetle kendini ifade edebilmeye başlamıştır. Kolektif kaygılar ile sosyopatlar halinde yaşayan kent insanı / 
insanları; şiddet, saldırganlık ve yarışma (lar) içinde yaşamlarını sürdürürler” (Gürkan, 2013:  231). 
9 “Yoksulluk, günümüzde sosyal dışlanma riski taşıdığı için, yoksul kesimlerin toplumla bütünleşmelerini 
sağlamak için resmiyetten uzak ilişkilere ve bunu yerelde gerçekleştirecek olan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu yüzden, yoksullukla mücadelede gönüllü teşekküllere önemli görevler düşmektedir. Gönüllü 
kuruluşlar, devlet-toplum ikiliğini ortadan kaldırmak ve devletin sivil topluma yönelik şüpheci yaklaşımını 
gidermek için önemli işlevler yerine getirebilirler. Dolayısıyla, hem yoksullukla mücadele hem de sivil toplumun 
gelişmesinde gönüllü kuruluşlara sadece hayırseverlik bağlamında değerlendirmemek gerekir. Sivil 
hayırseverlik, toplumun inançlı kesimleri arasında görülen yaygın bir uygulama iken, modern gönüllülük 
toplumun her kesimin de görülen ve genellikle insani duygulardan beslenen bir harekettir. Yoksullukla mücadele 
alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşları ise, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk bağlamında 
değerlendirmek mümkündür” (Açıkgöz, 2013: 276). 
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duyarsız kalamayan, yozlaşmış düzene tavrını, sosyal eleştirel gerçekçi bakış açısıyla 
netleştirmiş bir sanatçıdır. Diyaloglar aracılığıyla sosyal çözümlemeler yapar, olay 
birimlerinin akışının diyaloglar yoluyla kurulmasını sağlar. Đlahi bakış açısına sahip anlatıcı 
vasıtasıyla zaman ve mekân boyutunda karakter yaratma çabası içindedir. Onun eserlerinde 
kişilerin bilinçaltı düşünceleri de anlatıcının niyetine bağlı olarak farklılıklar kazanır (Eliuz, 
2009:  1149). 

Zülfikar Bey, kızını Mustafa’yla evlendirme kararı aldıktan sonra Mustafa’ya sözde 
nasihat vererek sahip olduğu yaşantıyı terk etmesini ister. Kendisinin artık sınıf atlayacağını 
bu sebeple de eski arkadaşlarıyla ilgisini kesmesini ister:  

“Sonra, senin uygunsuz arkadaşların var. Dikkat ediyorum, kahvede filan oturup 
şakalaşıyorsun. Evlendikten sonra tabii böyle uygunsuzluklar da sona erer değil mi? Çünkü 
senin yoksa bile benim şerefim var. Görüyorsun mahalleliyle ihtilafım yok. Neden? Çünkü 
sıradan insanlardan nefret ederim. Size gelince, babandan, bilhassa Bayram’dan çok dinledim, 
anne tarafın asilmiş. Zaten kızımı sana verişimin bir sebebi de bu!” (s. 161) 

Roman boyunca öne çıkarılan ve Zülfikar Bey’in:  “Çünkü sıradan insanlardan nefret 
ederim. Size gelince, babandan, bilhassa Bayram’dan çok dinledim, anne tarafın asilmiş” gibi 
sözlerine yansıyan bu kendini üstün görme tavrı yazarın eleştirel yönünü karakterleri 
vasıtasıyla dile getirmesinin en güzel örneğidir. Küçük hikâyeden romana geçmiş olan Orhan 
Kemal, eserlerinde iyi bildiği işçi ve gece kondu çevresini anlatır (Enginün, 2002:320). Bu 
sebeple eserleri son derece etkilidir. Evlilik hazırlıkları sürerken Mustafa’nın ailesi apartmana 
taşınır. Çocuklara, anne babaya en kaliteli kumaşlardan kıyafetler alınır. Mustafa’nın küçük 
kardeşi Erol, bile istediği kıyafetlere sahip olmanın sevinciyle sınıf atlamış olmanın zevkini 
çıkarır.  

Düğün gecesi, sınıf atlamış10 bir damat kimliğiyle farklı bir dünyada kendini bulan 
Mustafa, yabancı bulduğu insanlar arasında komplekse kapılır ve mutsuz olur: “Mustafa siyah 
güveylik elbisesi, gıcır gıcır kolalı yakası içinde mahzundu. Mahalleliden gizli yapıldığı için 
tanış pek kimseler gelmemişti; ama, yabancı gözlerin ısırıcı bakışlarından rahatsız oluyor, 
şuradan çabucak kurtuluvermeyi düşünüyordu.” (s. 175) Bu mutsuzluk, kişinin doğal olarak 
sahip olmadığı bir sınıfa uyum sağlayamamasının sonucu olarak hissedilen bir mutsuzluktur. 
Hülya ile evlendikten sonra mutsuzluktan kıvranan Mustafa, eski sevgilisi Aynur’la 
karşılaştığı bir gün aralarında şu konuşma geçer: 

“Aynur acıyarak bakıyordu. Göz göze geldikleri sıra sordu:  
“Yani mesut değil misin?” 
“Olabilir miyim Aynur? Đnanmıyorsun, yirmi dört saatimin hemen hepsi seni 

düşünmekle geçiyor… Ana, baba, kardeş, arkadaş dalgasına yandım. Para için yandım. Ben 
seninle evlensem elbette mesut olurdum. Ama olmadı, bizi bırakmadılar.” (s. 197) 
Gerek öykülerinde, gerekse romanlarında gözlem gücündeki yetkinlik, yaklaşımındaki 
gerçekçi tutum ve anlatımındaki akıcılıkla öne çıkan Orhan Kemal, gözlem gücündeki 
yetkinliğini, yapıtlarına son derece çarpıcı diyaloglar aracılığıyla yansıtmış ve bu yönüyle 
Türk edebiyatının “diyalog ustası” olarak anılmıştır.  Romanın merkezi figürü Avare Mustafa, 
bu evliliği bir çözüm olarak görmesine karşın âşık olduğu kızı unutamaz. Kendisine evlilik 
karşılığı verilen paraları iade edip evi terk eder. Bu olgu Orhan Kemal’de sık görülen bir tür 

                                                           
10 “Orhan Kemal, özündeki insan sevgisini edebi dünyanın kavrayış sistemi ile sentezleyerek yansıtan bir 
sanatkârdır. O, asgari şartlarda yaşam mücadelesi veren ‘küçük adam’ın tarihi ve sosyal perspektif içerisinde 
‘yer edinme’ sorunsalını, dil aracılığıyla varlık bulmuş gerçeğimsi bir dünya içinde ele alır” (Eliuz, 2008: 904). 
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etik protestodur. Orhan Kemal, yoksul ve çaresiz insanların katlanma süreçlerinin insani 
değerlerini aştığında, bu duruma ne tür tepkiler göstereceklerini, kendi gözlemlerinin de 
ışığında romanlarına ve roman kişilerine yansıtır. Orhan Kemal’in çaresiz kişilerinin hemen 
hepsinde dramatik bir aşk vardır. Bu aşklar hiç kolay yaşanmaz. Bu nedenle romanlarının olay 
örgüleri yoksulluğun realitesiyle duygu karmaşası arasında gidip gelir (Masdar, 2011:  183). 
Romanda karşılıklı ve karşılıksız olan iki aşk vardır. Mustafa ile Aynur; Hülya ile Mustafa. 
Bu iki aşkın varlığı, yazarın iki değeri karşı karşıya getirmek isteyişiyle ilgilidir. 
Melodramatik aşk hikâyelerinde çok kullanılan “zıtlıklar”, bu romanda da vardır. Orhan 
Kemal’i, popüler aşk romanları yazan bazı romancılarla eşitlemek gibi bir düşüncemiz yoktur. 
O, bu yazarlara göre yerlidir; ülke gerçeklerinin içindedir.11 

Gerçekçi tutumunun bir yansıması olarak, ele aldığı tipleri idealize etmeden, zaafları, 
küçüklük ve kötülükleriyle birlikte aktarması ise gerek olaylar, gerekse kişilerindeki sahicilik 
duygusunu desteklemiştir. Öykülerinin klasik anlatım tarzı bakımından Ömer Seyfettin’e, 
toplumsal içeriği bakımından Sabahattin Ali’ye yakın olan Orhan Kemal’in daha çok gözlem 
ve izlenim gerçekçiliğine dönük öykülerinde gerilim yoktur. Önceleri diyaloglarda şive 
özelliklerine yer verirken sonraları bunu en aza indirdi. Yalın ve süssüz anlatımını hiç 
bozmadan anlattığı insanların sorunlarını yansıtırken kinsiz, herkese karşı sevecen ve mutlu 
bir yaklaşımı benimsediği görüldü. Orhan Kemal, çağdaş Türk roman ve öykücülüğünde 
toplumcu gerçekçi akımın en etkili adların bir olarak kabul edildi (Tanzimat’tan Bugüne 
Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2003: 750). Orhan Kemal, Türk Edebiyatının “Anadolu’ya ve 
Anadolu insanına yöneldiği bir dönemde Marksizm’e dair görüşlerini romancılığı vasıtasıyla 
dile getirir ve ideal bir dünya kurmanın yollarını arar.12 O, romanlarında daha çok kent 
kültürüne uyum sağlamaya çalışan taşralı insan tiplerine yer vermeye çalışır.13 Bu insanlar 
daha çok taşradan Đstanbul’a göç etmiş, gecekondu veya kenar mahallelerde yaşama 
tutunmaya çalışan insanlardır. Varlıklı sınıf karşısında çoğunlukla proleter bir kimlik 
yaratmaya çalışan Orhan Kemal, zaman zaman bu iki sınıf arasındaki mücadeleyi ede ele 
almaktan çekinmez. Aslında varlıklı sınıf ve proleter sınıfın her ikisi de insani 
yabancılaşmanın dışavurumudur. Bu anlayış onun Marksist kimliğinin sonucudur. 14  
                                                           
11 (Narlı, 2012:  213) (205215. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutded/article/view/1023018238 adresinden 
erişildi.)  
12 1970 yılları arası eser veren Orhan Kemal, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, 
Sait Faik Abasıyanık, Kemal Tahir, Yaşar Kemal ve Samim Kocagöz neslinin devamı olarak memleketçi 
edebiyatın temsilcileri arasındadır. Türk romanında “Anadolu’ya Yöneliş” şeklinde kendini gösteren muhteva 
genişlemesi, Orhan Kemal’de sınıf değiştirmek veya ekmeğini kazanmak için mücadele eden işçi, küçük esnaf 
mücadeleleri, köylülükten şehir işçiliğine doğru kaymaya çalışan insanların yaşadıkları değişimler olarak 
görünür (Özerinç, 2010: 208) . 
13 “ Kentin kenar mahallelerinden, dar gelirli insanların yaşama sorunlarından uzaklaşmadı. El Kızı’nda,dar 
gelirli bir çevrede yaşamak zorunda kalarak kendi toplumsal konumundan geriye itilmiş bir kadının mutsuz 
evliliğini;Suçlu,Sokakların Çocuğu ve Arkadaş Islıkları adlı romanlarında hayaller,ele geçirilemez maddi 
imkânlar,yoksulluk ve eğitimsizliğin suça ittiği çocuklar ve gençlerin tükenen yaşamlarını anlattı.Müfettişler 
Müfettişi ve Üç Kâğıtçı ise taşradaki yöneticilerin “resmi” kimliklerini kullanarak yoksul ve saf  halktan nasıl 
yararlandıklarını dile getiren,yöresel ağızlara yer vererek esprili bir dile yaslanan toplumsal yergi romanlarıdır” 

(Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2003: 750). 
14 “Özel mülkiyet özel mülkiyet olarak, yani zenginlik olarak kendi varlığını sürdürürken, karşıtının, 
proletaryanın da varlığını sürdürmek zorundadır. O çatışkının olumlu yanını, kendi hoşnutluğunu kendinde bulan 
özel mülkiyeti oluşturur. Proletarya, tersine, kendini proletarya olarak kaldırmak için kendi karşıtını, durumunu 
belirleyen özel mülkiyeti de kaldırmak zorundadır. O çatışkının olumsuz yanını, kendinden hoşnutsuz ve kendi 
kendini kaldırmayı özleyen özel mülkiyeti oluşturur. Varlıklı sınıf ve proleter sınıf, her ikisi de insani 
yabancılaşmanın dışavurumudur. Ama birincisi, varlıklı sınıf olarak doğrulanmış bulunduğu erkliğinin kaynağı 
olduğunu ve ona insanal bir varoluş görünüşü verdiğini bildiği yabancılaşma içinde durumundan hoşnutken, 
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 Orhan Kemal’in bütün hikâye ve romanlarında işçiler vardır. Yazar sürekli olarak bu 
insanların ekmek peşindeki mücadelelerini sergiler (Narlı, 2002: 301).  

Devlet Kuşu’nun mekânı da bir yoksul mahalledir. Evin babası kapıcılıktan ayrılmıştır. 
“Avare”nin en büyük hayali Çemberlitaş’ta müşterilerin kuyruk beklediği bir köfteci dükkânı 
açmaktır. Hülya ile evlenmesinde de bu hayaline kavuşma arzusu ön plandadır. O, tüm 
yoksulluğuna rağmen kız kardeşlerinin fabrikalarda çalışmalarına da karşı çıkar. Mustafa’nın 
gözüyle yoksul oldukları için fabrikalarda çalışan genç kızlar, kadınlar: “iş yerlerinde 
kendilerini erkeklere mıncıklatan arsızlar”dır. (Devlet Kuşu, s. 11)15 Romanda bilinçli bir işçi 
sınıfının parçası olduğunu kavrayamamış, sınıf atlama hayalleri içinde günübirlik yaşayan, 
başıboş yaşamayı alışkanlık haline getirmiş, iş disiplini olmayan “Mustafa” (Avare), Orhan 
Kemal’in gençlik yıllarını anlatan bir karakter olması bakımından romana otobiyografik bir 
nitelik kazandırır.16 O ve arkadaşları kahve ve içki parası bulmak için ara sıra üçkâğıt açıp saf 
insanları “söğüşlerler”. Mustafa, komşu kızı Aynur’u sevmektedir; fakat Mustafa’nın babası 
da bu kıza pencereden gizli gizli bakmakta, cinsel fanteziler kurmaktadır. Mahallenin yoksul 
ailesi oğullarını zengin ve çirkin Hülya ile evlendirerek yoksulluktan kurtulmak isterler. 
Devlet Kuşu’nda Mustafa ile ailesi arasında kavgaya varan çatışmalar olur. Aile, Mustafa’nın 
sorumluluğunu yerine getirmesini ister. Mustafa ise sevmediği bir kızla evlenmeyi ve 
hürriyetini kaybetmeyi istemez. Gurbet Kuşları’nda da aile ile oğulları arasında yoksulluktan 
kurtulma, rahat yaşama kavuşma yolunda ayrılıklar vardır. Đflahsızın Yusuf, çıkarlarını temin 
etmek için Hüseyin Korkmaz’ın hoşuna gidecek her şeyi yapmaya çalışır; oğlu Mehmet’in de 
aynı şeyi yapmasını ister. Oysa Mehmet’in mücadelesi, çalışarak ekmeğini kazanmaktır. Bir 
Filiz Vardı’daki aile evlat çatışması, Devlet Kuşu’ndakinin aynısıdır. Bu romanda 
Mustafa’nın yerini Filiz alır. Aile Filiz’in, zengin kitapçıyla evlenmesini kurtuluş yolu olarak 
görürken; Filiz, onuru ile çatışmayı hedefler. Yoksulluktan kurtulma veya sınıf atlama 

                                                                                                                                                                                     

ikincisi tersine, içinde kendi erksizlik ve insan dışı varoluşunun kaynağını gördüğü bu yabancılaşma tarafından 
kendini hiçe indirilmiş duyar.   …Bu çatışkı çerçevesinde, varlıklılar tutucu partiyi, proleterler de yıkıcı partiyi 
oluştururlar; birinciler bu karşıtlığın korunup sürdürülmesi, ötekiler de yıkılması için çalışırlar”  (Marx - Engels, 
1994: 316). 
15 Orhan Kemal’in Baba Evi, Arkadaş Islıkları, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Bir Filiz Vardı, Bereketli 
Topraklar Üzerinde, Kötü Yol, Yalancı Dünya, Sokaklardan Bir Kız, Murtaza… romanlarında da kadınların 
cinsel bir obje olarak algılanıp yer yer tacize uğramalarına değinilir (Eliuz, 2010:  96-10). 
16 Hatıralarında her ne kadar Muzaffer Buyrukçu’nun hayatını anlattığını yazsa da “Aylak” karakteri Orhan 
Kemal’in hayatından da izler taşımaktadır: “Hemen hemen bütün hikâyelerinde işçileri anlatır. Onların ekmek 
peşindeki mücadelelerini sahneler. Gerçek hayatında da işçi ve yoksullar dışında pek çevresi olmaz. 
Amelelikten, hamallıktan kâtipliğe kadar her işte çalışır. Adana’da oturduğu kahveler (Nadir’in kahvesi-
Giritli’nin kahvesi) işçilerin kahveleridir. En yakın dostları işçiler ve makine ustalarıdır. Đstanbul’a geldiğinde 
aylarca iş arar; Bursa Cezaevi’nden arkadaşı olan biriyle pazarlarda sebze meyve satar… Ama Orhan Kemal, 
aynı zaman 1930’ların önemli bir bürokratının hatta zenginin oğludur. Babası “hayatı” bölümünde genişçe 
anlattığımız milletvekili, bakan, parti başkanı ve çiftlik ağasıdır. Bu iki gerçeklik arasında yetişir Orhan Kemal. 
Elbette bu yetişme olanaklarının bakışı üzerinde etkileri olacaktır. Daha ortaokul başlarında, dersleri fazla iyi 
olmayan Mehmet Raşit’i babası karşısına alıp ne olmak istediğini sorar. Çocuğun verdiği cevap ilginçtir: “Amele 
olacağım” Dersleri iyi değildir. Babasının baskıları, hatta dövmeleri Küçük Raşit’te bazı iç tepkilere sebep olur. 
Babası, okumasını “büyük adam” olmasını istedikçe, o sokaklarda arkadaşları ile futbola, aylak aylak gezmeye, 
nihayet “küçük adam” olmaya meyleder. Ailesiyle bulunduğu Beyrut’tan dönünce, tam bir özgürlüğe kavuşur: 
“Yıl 932… Aylardan Haziran… On sekiz yaşımın toz pembe günlerinde dolu dizgin geldiğim Adana’da, 
Kuruköprü’de bilmem ne kahvesiyle başlar kahve tutkusu (…) O zamanki arkadaşlarımın okula gidercesine 
devam ettiğimiz bir kahve vardı… Ocakçısından garsonuna kadar dost olduğumuz, tavlaları, kirli kağıtlarıyla 
sabahlardan akşamlara kadar, yakası açılmadık küfür, bitmez tükenmez esprilerimizle tozlu aynalarında 
kahkahalarımızın bini bir paraya gittiği bir kahve…” (Uğurlu, 1973: 9). 
 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 

409 

mücadelesinde şahısların ulaştığı sonuçlar da dikkat çekicidir. Bu sonuç elbette yazarın bakış 
açısıyla ilintilidir. Bu mücadelelerle kendi sınıfları içinde kalıp “bilinçli işçiliğe” uzananlar, 
vaka sonlarında çatışmalarından kurtulurlarken; yozlaşanlar, insani değerleri hiçe sayarak 
paraya ulaşanlar ise bazen başladıkları yere dönerler, bazen de daha büyük çatışmaların içine 
düşerler. Devlet Kuşu’nda oğullarının hürriyeti, sevgisi pahasına rahat yaşama kavuşan aile, 
gelinlerinin çocuğunu kaybetmesine, oğullarının evi terk etmesine sebep olurlar” (Narlı, 2002: 
458). 

Sonuç 
Orhan Kemal,  Sadece tanık olmayı yeterli bulmayan, “egemen sınıfların karşısında 

karşı devrimci” olmanın gerekliliğini belirten bir sanatçıdır. Ona göre, insan bozuk düzeninin 
ortadan kaldırılması için savaşmak zorundadır. O, bu düşünceleriyle “toplumcu gerçekçilik”in 
içindedir. Fakat onun romanlarında yukarıda söylendiği şekliyle, “yol gösteren, insanları 
bozuk düzenden nasıl kurtaracağını eylemleriyle veya sözleriyle ortaya koyan “idealize tip”ler 
bulamayız. Orhan Kemal, bu yönüyle de “toplumcu gerçekçi” sınırların dışına çıkar.  Orhan 
Kemal,  bu bakışıyla çağdaşı olan birçok “toplumcu gerçekçi” yazardan ayrılır. Kendisinden 
önce eser veren Sabahattin Ali’den, köylüyü değil, şehirdeki köylüyü; yarı feodal yapıdan 
çok, sınıf atlama uğraşı içinde görünen burjuvalaşma sürecini, farklı sosyal tabakalardaki 
insanlardan çok yoksul ve işçi olanları işleyişiyle ayrılır. Yine kendisinden önce bazı işçi 
meselelerini, tasarlama veya geçici gözlem yoluyla ele alan Sadri Ertem’den de, yazdığı 
hayatın içinde olmakla ayrılır. Kendi döneminde aynı dünya görüşünü paylaşan yazarlardan 
da ayrılır. O, soyutçular gibi, insanın diyalektik dönüşümünü entelektüel çatışmalar içinde 
göstermez. Köycüler gibi, “kötüler, cahiller ve aydın bir devrimci” şablonuna da fazla itibar 
etmez. Böyle olduğu için de devrimde birçok eleştirmen Orhan Kemal’i, eserlerinde sınıfsal 
bilinç olmamakla, olumlu insan tipleri çizmemekle, bilimsel bir metot yoluyla gerçekliği 
derinden kavrayamamakla eleştirir. Orhan Kemal’in bu eleştirilere verdiği cevap, hem kendi 
romanındaki gerçekçiliği açıklar; hem de kendi anlayışının, Gorki’nin de içinde bulunduğu 
Birinci Sovyet Yazarlar Toplantısında esasları belirlenen “toplumcu gerçekçilik” ten farklı 
olduğunu ortaya koyar: Ona göre, Toplumcu romancı, siyasal buyrukları süsleyip 
püsleyeceğine, yaşamın içine dağılmalı, sanat yoluyla gördüğünü yansıtmalı, gizleneni açığa 
vurup gerçek nedenleri bulmalıdır. Sanatçı, toplumsal düzenin çarklarını, olayların 
karışıklığını, derin anlamlarını ve genel devinimini bulup gün ışığına çıkaran kişidir (Narlı, 
2002: 27). 
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ĐLKOKUL (4. SINIF) TÜRKÇE DERS Đ ÖĞRETĐMĐNDE KARŞILA ŞILAN 
SORUNLAR VE BU SORUNLARIN G ĐDERĐLMESĐNE YÖNEL ĐK ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERĐ∗∗∗∗ 

Okay DEMĐR∗∗∗∗∗∗∗∗   Yrd. Doç. Dr. Eyüp ĐZCĐ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu 
sorunların giderilmesine yönelik öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, Malatya ili Yeşilyurt 
ilçesindeki ilkokulların 4. Sınıflarında görev yapan ölçüt örneklem yöntemiyle seçkisiz olarak belirlenen 15 sınıf 
öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış olup 
araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi ile gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Türkçe dersi 
öğretiminde karşılaşılan sorunlar; Türkçe dersinin temel öğrenme alanları olan dinleme, konuşma, okuma, yazma 
alanları ile ilkokul 4. sınıf Türkçe programının kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme- 
değerlendirme boyutlarında ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan 
sorunlar belirlenerek bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Dersi Öğretimi, Öğretmen Görüşleri, Đlkokul. 

PRIMARY SCHOOL (4 TH CLASS) THE PROBLEMS IN THE TURKISH 
TEACHING AND THE TEACHERS’ OPINIONS AND SOLVE OFFERS FOR THIS 

PROBLEMS 

Abstract 

The aim of this research, to determine the problems in the teaching Turkısh lesson in primary school 4 
th class and to explain the teachers’ opinions the research has been done by the example method and 15 class 
teachers who have been teaching in the 4th classes of the primary schools at Yeşilyurt in Malatya. The research 
datas have been got by half structured interaction technique and observations using the situation studing from the 
qualitative search methods in the investigation. It has been taken change of the problems in the teaching Turkish 
lesson; listening, speaking, reading, writing, areas and gain, implict, learning-teaching process and verbal-
appraise which they are the main learning areas of the Turkish lesson. At the end of the research, ıt has been 
explained that the problems, in the teaching Turkish lesson and offers to solve this problems. 

Keywords: The instruction of Turkish Lesson, The tearcher’s opinions, Primary school. 

 

1. GĐRĐŞ 

Yirminci yüzyılla birlikte yapısalcılık kuramının gelişip yaygınlaşması ve dile 
yansıması, dil bilim incelemelerinin yoğunluk kazanması, hem dille ilgili yeni bir 
terminolojinin oluşmasını sağlamış hem de dilin iletişim özelliğini ön plana çıkarmıştır 
(Cemiloğlu, 2001; Yıldız, 2003). Bu duruma bağlı olarak da Türkçe öğretim programı da 
diğer öğretim programlarında olduğu gibi çağdaş yaklaşımlar benimsenerek planlanmış ve 
hazırlanmıştır. 

Ülkemizde ana dili öğretiminde yaşanan sorunlar ve dünyadaki gelişmeler 
doğrultusunda ilköğretim 1–5. sınıflar Türkçe dersi öğretim programında değişikli ğe 
gidilmiştir. Türkçe dersi öğretim programının hazırlanmasında, yapılandırmacı yaklaşım 
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temele alınmakla birlikte, çoklu zekâ ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim 
yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. Bu noktada, ana dili öğretimi alanında yapılan 
çalışmaların ve çağdaş yaklaşımların ülkemizdeki Türkçe programının oluşturulmasında etkili 
olduğu söylenebilir (Bekçi ve Erdoğan, 2007; MEB, 2005; Şahinel, 2005).Yeni Türkçe 
öğretim programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, 
yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerilerini kullanarak 
kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri ve etkili iletişim kurmaları 
amacıyla hazırlanmıştır (MEB, 2005). Türkçe öğretim programında yapılan değişiklikler ve 
öğrenci merkezli öğretim anlayışı, öğretmeni bir otorite olmaktan çıkarıp yol gösterici olmaya 
yönlendirmektedir. Öğretim programlarında yapılan bu değişiklik öğretim yöntemlerinde, 
kullanılan araç-gereçlerde ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde de değişikli ğe neden 
olmuştur (Erdoğan ve Gök, 2009). Programı incelediğimizde Türkçe öğretimi, sadece 
dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dil becerilerinin 
geliştirilmesi değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki 
kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi birçok zihinsel becerilerinin 
geliştirilmesi de ele alınmıştır. Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerileri 
geliştirme de ön plana çıkarılmıştır (Güneş, 2009). 

 Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunların belirlenmesinde en 
önemli unsur öğretmendir. Çünkü öğretmen uygulamadan kaynaklanan sorunları yaşayan ve 
bunun sonucunda da eksiklikleri en iyi gören kişi konumundadır ve eğitim programlarının 
uygulanmasından sorumludur. Türkçenin ana dili olarak öğretimi sürecinde karşılaşılan 
sorunları uygulamanın içerisinde yer alan öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre 
belirleyip değerlendirmek ve bu doğrultuda programın iyileştirilmesine yönelik öneriler 
geliştirmek, eğitim sorunlarını kaynağında çözmenin bir yoludur. Öğretmenlerin hem hizmet 
öncesinde aldıkları yetersiz eğitimden kaynaklanan sorunlar hem de hizmet içinde programın 
uygulanmasıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar hiç şüphesiz Türkçe öğretiminin verimliliğini 
düşürmektedir (Çelenk, 2002). 

Đlköğretim okullarının tümünde diğer öğretim programlarında olduğu gibi tekrar 
yapılandırılan Türkçe Dersi Öğretim Programı öğretmenler tarafından zaman zaman bazı 
yönleri ile eleştirilmekte ve uygulamayı aksatan sorunların olduğu ifade edilmektedir. Bu 
eleştiri ve sorunların geçerli olabilmesi için araştırma sonuçlarına dayanması gerekmektedir. 
Bu çalışmayla ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların belirlenmesi 
amaçlanmakta ve bu sorunların giderilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya konarak 
açığa çıkan sonuçların programın geliştirilmesi yönünde alana katkı sağlaması 
beklenmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunları 
belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu 
amaca yönelik olarak, Türkçe öğretim programında karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve 
ilgili çözüm önerilerinin ortaya konması, programın etkili bir şekilde uygulanması açısından 
önem taşımaktadır. Ayrıca bu sorunların belirlenmesinin, eğitimcilerin sorunları çözebilmek 
için düşünce üretmelerine, daha verimli bir Türkçe öğretimi planlama ve uygulamalarına ve 
Türkçe öğretim programı geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama aracına ve verilerin 
çözümlenmesine ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 Đlkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu 
sorunların giderilmesine yönelik öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu 
araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. “Durum çalışması 
nitel araştırmada çok yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Nitel durum çalışmasının en 
temel özelliği, bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Yani bir duruma ilişkin 
etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili 
durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır” 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011:77). Durum çalışmalarının, birden fazla kanıt veya veri kaynağının 
mevcut olduğu durumlarda kullanılabilmesi (Yin, 2009:99) nedeniyle bu araştırmanın 
doğasına uygun düşmektedir. Alanyazın incelendiğinde, durum çalışmalarının kendi içinde 
birçok araştırma desenine sahip olduğu görülmektedir.  Đlgili araştırma desenleri 
incelendiğinde bu çalışmanın amacını gerçekleştirebileceği düşünülen en uygun desenin 
“araçsal durum çalışması” olduğu görülmüştür. Araçsal durum çalışmalarında araştırmacılar 
bir konu veya soruna odaklanır ve sonra bu konuyu örneklemek için sınırlı bir durum seçer 
(Creswell, 2013). Creswell (2013)’e göre nitel durum çalışmalarında araştırmacılar durum 
veya durumları belirlemelidir. Bu durumlar bir birey, çeşitli bireyler, bir program, bir olay 
veya bir aktiviteyi içerebilir (Creswell, 2013:98-101).Bu araştırmamızda da Türkçe dersi 
öğretiminde karşılaşılan sorunlar tek durum olarak düşünülmüş 4. Sınıf düzeyiyle de 
sınırlandırılmıştır. Durum çalışmalarında genellikle birden fazla veri toplama yöntemi işe 
koşulur; bu yolla zengin ve birbirini teyit edebilecek veri çeşitlili ğine ulaşılmaya çalışılır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011:285). Durum çalışması araştırmalarında veri toplama genellikle 
kapsamlı olabilmekte, bir başka ifade ile gözlem, mülakat, dokümanlar ve görsel-işitsel 
materyaller gibi veri toplama araçları kullanılabilmektedir (Cresswell, 2013:100). Yin (2009) 
veri toplamak için arşiv kayıtları, mülakatlar, doğrudan gözlemler, katılımcı gözlemler ve 
çeşitli somut eserler olmak üzere 6 tür veri kaynağı önermektedir (Yin, 2009:101). Bu 
araştırmada yöntem çeşitlemesinin sağlanabilmesi amacıyla “gözlem” ve “görüşme” 
yöntemlerine yer verilmiştir. Veri çeşitlemesinin sağlanabilmesi için de “gözlem yapılan 
sınıflar” ve “görüşme yapılan kişiler” farklı veri kaynakları olarak kullanılmıştır. 

       2.2. Katılımcılar 

 Araştırma, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, Malatya ili Yeşilyurt ilçesindeki 
ilkokullarda görev yapan 15 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada “ölçüt örnekleme” 
yöntemi kullanılmış, öğretmenler gönüllülük esasına dayalı olarak seçkisiz bir biçimde 
seçilmiştir. Ölçüt örneklemede önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumlar 
çalışılır ve ölçütler araştırmacı tarafından da oluşturulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:112). 
Araştırmamızda ölçüt, “öğretmenlerin 4. Sınıf Türkçe derslerini yürütmeleri” olarak 
belirlenmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılandırılmamış 
gözlemler aracılığıyla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde, araştırmacı 
görüşme sorularını önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında araştırılan kişilere kısmi 
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esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, tartışılmasına izin verir. 
Bu tür görüşmede, araştırılan kişilerin de araştırma üzerinde kontrolleri söz konusudur. Bu 
esneklik sağlandığından dolayı nitel araştırma içerisinde görülebilir (Ekiz, 2009). Hazırlanan 
görüşme sorularıyla ilgili iki konu alanı uzmanının görüşleri alınmıştır. Daha sonra iki 
öğretmenle ön görüşme yapılmış ve yapılan görüşme sonunda sorulara son şekli verilmiştir.  

Araştırmada yapılan görüşmelerde, öğretmenler tarafından ses kayıt cihazının 
kullanımı kabul edilmediğinden elde edilen verilerin bir kısmı notlar alınarak, bir kısmı ise 
öğrencinin yazılı olarak iletmesi biçiminde kayıt altına alınmıştır. Literatürde bir görüş birliği 
olmasa da kaset kaydının açık uçlu görüşmelerdeki avantajı bilinmekle beraber koşullar kayıt 
yöntemini belirlemektedir. Kayıt yöntemi duruma göre değişebilir. Duruma özgü koşulların 
baskısı, görüşme yapılacak kişinin işbirliğine hazır oluşu, onayı ve seçilen görüşme türü 
açısından durumun değerlendirilmesi gerekir (Punch, 2011:172). Araştırmacının yaptığı 
görüşmeler neticesinde kazandığı deneyim ve ilgili alanyazın incelemesi sonrasında bir 
gözlem formu oluşturulmuş ve Türkçe dersi temel becerileri ve programın öğeleri odağında 
gözlemler yapılmıştır. Veri kaynağı olarak gözlem yapılan şubelerde derslere giren 
öğretmenlerin müsaadeleri doğrultusunda toplam 20 ders saati gözlem yapılmıştır. Nitel 
araştırmalarda cevaplanması en zor sorulardan biri araştırmacının yaptığı gözlemin ne kadar 
süreceğidir. Burada dikkat edilecek en temel kural, araştırmacının veriler ve ortaya çıkmaya 
başlayan bulguların bir doyum noktasına geldiğini hissetmesidir. Bu yaptığınız analizler ve 
elde ettiğiniz bulgulardan artık hep aynı şeyleri görüp aynı şeyleri duymaya başlamanız 
anlamına gelir. Böyle bir durumda daha fazla veri topladığınız halde analizlerinizin yeni bir 
bilgi ortaya çıkarmadığını görürsünüz (Merriam, 2013). 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde “betimsel analiz” kullanılmıştır. “Bu yaklaşıma göre, elde edilen 
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma 
sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem 
süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. Bu tür analizde 
amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır.” 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011:224). 

Araştırmada yapılan görüşmelerde elde edilen veriler düz metin halinde temize 
geçilmiştir. Verilerin analizinde “betimsel analiz” kullanılmıştır. Betimsel analizde, veriler 
araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşme ve 
gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. Bu tür 
analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 
sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011:224). Merriam (2013)’a göre, kategoriler, temalar ya da 
bulgular için bir plan oluşturulmalı ve sınıflandırmalar yapılmalıdır. Marshall ve Rossman 
(2006) bu kategorileri, içinde metin parçalarının yer aldığı sepet ya da çember şeklinde 
görselleştirmişlerdir (Merriam, 2013:174). Benzer biçimde Blankenship (1991) ve Johnson-
Bailey ve Cervero (1996)’nun çalışmalarında da kategoriler arasındaki ilişkiyi gösteren 
modellemeler kullanılmıştır (Akt. Merriam, 2013:182-183). Bu nedenle bu araştırmada, 
bulguların sunumunda kategoriler ve alt boyutlarını gösteren şekil ve modellerden 
yararlanılmış bunun yanında kavramların tekrarlanma sıklıklarına (f) yer verilmiştir.  Bunun 
yanında, görüşme yapılan öğretmenler de Ö1, Ö2,… şeklinde isimlendirilmiştir. 
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2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Genel anlamda “geçerlik” araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinir. Dış 
geçerlik, elde edilen sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine, iç geçerlik 
ise araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki 
yeterliğine ilişkindir. “Güvenirlik” ise kısaca araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile 
ilgilidir. Dış güvenirlik, araştırma sonuçlarının benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilip 
edilemeyeceğine, iç güvenirlik ise başka araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara 
ulaşıp ulaşmayacağına ilişkindir (Lecompte ve Goetz, 1982; akt. Yıldırım ve Şimşek, 
2011:255). 

Nitel araştırma literatüründe kullanılan inanılırlık, nakledilebilirlik, güvenilirlik ve 
doğrulanabilirlik kavramları, nicel araştırmalardaki iç geçerlik, dış geçerlik, güvenilirlik ve 
nesnellik kavramlarına karşılık gelmektedir (Merriam, 2013:201).  

Đç geçerlik, araştırma bulgularının dış dünyadaki gerçekliğe uyup uymadığı sorunsalı 
ile ilgilidir. Bir çalışmanın iç geçerliğini artırmada kullanılan en çok bilinen ve uygulanan 
strateji “üçgenleme” tekniğidir (Merriam, 2013:203). Üçgenlemede araştırmacılar; çoklu veri 
farklı kaynakları, yöntemleri, araştırmacıları ve teorileri destekleyici kanıtlar oluşturmak için 
kullanmaktadırlar (Creswell, 2013:251). Araştırmamızda inandırıcılığı artırmak amacıyla hem 
veri çeşitlemesi hem de yöntem çeşitlemesi işe koşulmuştur. Bu bağlamda araştırmada elde 
edilen bulgular, “gözlem yapılan sınıflar” ve “görüşme yapılan kişiler” biçiminde farklı veri 
kaynakları kullanılarak, ayrıca farklı veri toplama yöntemlerinden “gözlem” ve “görüşme” 
yolu ile teyit edilmeye çalışılmıştır. Đç geçerlik ya da inanırlığın sağlanmasında yaygın olarak 
kullanılan diğer bir strateji ise “üye kontrolü” ya da “üye sorgulamasıdır.” Katılımcı 
doğrulaması da denilen bu strateji, verilerin sağlandığı ya da mülakat yapılan kişilerden 
bazılarına ulaşılmasını ve ortaya çıkmaya başlayan bulgular hakkında onlardan geri bildirim 
istenmesini öngörür (Merriam, 2013:207). Bu kapsamda yapılan deşifreler ve elde edilen 
bulguların bir kısmı katılımcılara okutularak üye sorgulaması yapılmış ve onayları alınmıştır. 

Nitel araştırmalarda istatistiksel anlamda genellenebilirlik (tesadüfi örneklemden 
evrene) sağlanması mümkün olmasa da,  bu bir nitel çalışmadan hiçbir şey öğrenilemez 
demek değildir (Merriam, 2013:216). Şencan (2005)’ a göre, aktarılabilirlik özelliğinin yükü 
araştırmacıdan çok, aynı yöntemi kullanarak araştırmayı tekrar etmek isteyen diğer 
araştırmacıların üzerindedir (Şencan, 2005). Bu bağlamda, araştırmanın aktarılabilirliğini 
sağlamak için; araştırmanın modeli, veri kaynakları, veri toplama araçları, veri toplama süreci, 
verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, bulguların nasıl düzenlendiği ayrıntılı bir biçimde 
tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Đç güvenirliği sağlamada kullanılan stratejilerden biri, toplanan verilerin öncelikle 
betimsel bir yaklaşımla doğrudan sunulmasına ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:262). Bu 
bağlamda, araştırmada kullanılan gözlem ve görüşmelerde yer alan veri birimlerinden, 
birbirini destekler nitelikte alıntılar yapılarak temalar açıklanmaya çalışılmıştır.  

Araştırmalarda dış güvenirliğin sağlanmasında çeşitli önlemler alınabilir. Bunlardan 
bazıları (Yıldırım ve Şimşek, 2011:260-261): katılımcıların tanımlanması, elde edilen 
verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçeve ve varsayımların tanımlanması ile veri 
toplama ve analiz yöntemlerine ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. Bu kapsamda, araştırmada 
veri kaynakları tanımlanmış, benzer araştırma yapan kişilerin veri kaynaklarını 
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belirlemelerinde yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmüştür. Elde edilen bulguların da 
literatürle tartışılması da teyit edilebilirlik açısından önem taşımaktadır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların 
giderilmesine yönelik öğretmen görüşleri ile gözlemlerden elde edilen bulgular ve yorumlara 
yer verilmiştir. Elde edilen bulgular; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 
geliştirmede yaşanan sorunlar başta olmak üzere; kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreci, 
ölçme-değerlendirme faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ile tespit edilen bu sorunların 
giderilmesine yönelik öğretmenlerin önerdikleri çözüm önerilerini içeren 9 temada 
incelenmiştir.  

     3.1. Öğrencilerin Okuma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlar 

 Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede karşılaşılan sorunların çeşitlilik 
gösterdiği görülmektedir. Öğretmenlerin okuma becerilerini geliştirmede karşılaştıkları 
sorunlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Öğrencilerin Okuma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlara Đlişkin 
Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenler, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede karşılaştıkları sorunlara 

ilişkin olarak; yöntem konusunda okulda verdikleri yöntemle evde ailenin yaklaşımı arasında 
çelişki olduğu, öğrencilerdeki dikkat sorunu, okuma metinlerinin uygunsuzluğu (gereğinden 
çok uzun olması, öğrenci ilgisini çekmemesi gibi), öğrencilerin noktalama işaretlerine uygun 
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okuyamaması, ses tonunu ayarlayamaması, öğrencide okuma alışkanlığının olmaması, yöresel 
şivelerin olumsuz etkisi gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Bu konuyla ilgili olarak Öğretmen 1 “Okuma metinleri çok uzun olduğu için okuma ve 
anlamada güçlük çekiliyor. Okuma sıkıcı oluyor. Metinlere baktığımızda öğrenci ilgisini 
çekebilecek düzeyde de değil maalesef. Bu gibi sebeplerle öğrencilerimiz de dikkatini 
toparlamakta zorlanıyor.” Şeklinde görüş belirtirken öğretmen 6 “Öğrencilerimiz çok 
okumadıkları için evde ailelerinde de okuma alışkanlığı olmadığı için kelimelerin 
telaffuzunda zorluk çektiklerini görüyoruz.” demektedir. Sınıf içinde yapılan gözlem 
kayıtlarında da bazı öğrencilerin kelime telaffuzlarında zorlandıkları, okurken yöresel 
şivelerini kullandıkları gözlenmiştir.  

     3.2. Öğrencilerin Yazma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmede 
sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin yazma becerilerini geliştirmede 
karşılaştıkları sorunlar Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Öğrencilerin Yazma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlara Đlişkin 
Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenler, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 

sorunlara ilişkin olarak; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu el yazısı yazmada sorun 
yaşadıklarını söylemektedir. Bu sorunlara genel olarak baktığımızda harflerin yanlış birleşimi, 
okunaksız ve acele yazmaları gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Diğer sorunlar ise, 
öğrencinin yanlış telaffuz ettiği kelimeleri olduğu gibi ve yavaş yazması ile yazarken 
noktalama işaretlerine dikkat etmemeleridir. 
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Bu konuyla ilgili olarak Ö10 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Eğik el yazısı 
yazmada öğrencilerin zorluk çektiğini görmekteyiz. Açıkçası eğik el yazıları okunaklı 
olmuyor. Ayrıca yazılarında noktalama işaretlerini de doğru kullanamıyorlar.” Benzer 
biçimde Ö13 de “ Eğik yazı yazmanın bazı faydaları olabilir, öğrenciler hızlı da yazabilirler 
ancak bu sefer de yazıları okunaklı olmuyor. Anlamak da zorlandığımız oluyor.” Sınıf içinde 
yapılan gözlemlerde de bazı öğrencilerin ders defterleri incelenmiş, bir kısım öğrencinin 
yazısının okunaklı olmadığı, noktalama işaretlerine dikkat edilmediği görülmüştür. Bunun 
yanında yanlış telaffuz edilen (kibrit yerine kirbit gibi) bazı kelimelerin bazı öğrenciler 
tarafından da yanlış telaffuzuyla birlikte deftere geçirildiği görülmüştür.  

     3.3. Öğrencilerin Dinleme Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin tümü öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmede 
sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin dinleme becerilerini geliştirmede 
karşılaştıkları sorunlar Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 3. Öğrencilerin Dinleme Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlara Đlişkin 
Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenler, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 

sorunlara ilişkin olarak; özellikle öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin çabuk sıkıldıklarını 
belirtmektedir. Bunun dışında öğretmenler diğer sorunları ise, öğrencide motivasyon 
eksikliği, öğrencilerin uygun dinleme pozisyonlarını koruyamamaları ve programda gereksiz 
dinleme etkinliklerinin varlığı şeklinde belirtmişlerdir. 

Bu konuyla ilgili olarak Ö6 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Anlatılan ders ve 
uygulanan etkinliklerde öğrencilerin çabuk sıkıldığını görmekteyiz. Dikkat süreleri oldukça 
düşük. Dikkatleri genellikle ders dışı şeylere kayıyor. Mesela elinde bir kalem, bir oyuncak, 
bir yiyecek gibi şeylere dalması…” Benzer biçimde Ö8 de “Yaptığımız etkinliklerde ve 
işlediğimiz konularda öğrencilerimizin dinlemeye ilişkin sorunlarını görüyoruz. Örneğin, belli 
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bir süre sonra asla yerlerinde sabit durmayıp hareket halinde olduklarını görüyoruz. Tabi 
işlediğimiz konu da sıkıcı geliyor olabilir” şeklinde görüş belirtmektedir. 

     3.4. Öğrencilerin Konu şma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin birçoğu öğrencilerin konuşma becerilerini 
geliştirmede sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin konuşma becerilerini 
geliştirmede karşılaştıkları sorunlar Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Şekil 4. Öğrencilerin Konu şma Becerilerini Geliştirmede Kar şılaşılan Sorunlara Đlişkin 
Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenler, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 

sorunlara ilişkin olarak; özellikle öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin topluluk karşısında 
konuşmaktan çekinmeleri ile kullanılan kelimelerin yanlış telaffuz edildiğini belirtmişlerdir. 
Bunların dışındaki sorunlar; öğrencilerin müsaade istemeden konuşmaları, ses tonlarını 
ayarlayamamaları, uzun cümleler kuramamaları, öğrencilerin yöresel şivelerinin konuşmaya 
etkisi, ilgisiz konularda konuşmaları, kelime tekrarlarının çok olması ve programda yer alan 
konuşma ile ilgili etkinliklerin sayısının azlığıdır. 

Bu konuyla ilgili olarak Ö7 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Öğrencilerin 
konuşmalarında genellikle hata yaparım tedirginliği var. Topluluk karşısında konuşmaktan 
çekiniyorlar. Kendilerini uzun cümlelerle ifade edemiyorlar ve yöresel ağız özelliklerini de 
çok kullanıyorlar.” Bir başka öğretmen Ö9 ise “  Öğrencilerimiz konuşurken ses tonlarını çok 
fazla ayarlayamıyorlar. Ayrıca konuşurken de çoğu zaman ana konudan uzaklaştıkları 
alakasız konulara kaydıkları da olmaktadır.” demektedir. Sınıf içinde yapılan gözlemlerde de 
bazı öğrencilerin müsaade alıp konuşmaya başladıklarında çok fazla kelime tekrarları 
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yaptıkları, bazı kelimeleri yanlış telaffuz ettikleri, yöresel şivelerini sıkça kullandıkları, 
arkadaşlarının önünde konuşmaktan çekindikleri gözlenmiştir. 

     3.5. Türkçe Öğretiminde Kazanımlarla Đlgili Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir kısmı kazanımların doğru tespit edildiğini, 
herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtirken bazı öğretmenlerin ise kazanımlarla ilgili sorun 
yaşadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin kazanımlarla ilgili karşılaştıkları 
sorunlar Şekil 5’te gösterilmiştir. 

Şekil 5. Öğretmenlerin Kazanımlarla Đlgili Kar şılaştıkları Sorunlara Đlişkin Tema ve Alt 
Boyutları 

 
Öğretmenler kazanımlarla ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak; kazanımların 

fazla olması, kazanımları öğrencilere kazandırırken zaman problemi yaşamaları, bazı 
kazanımların gereksizliği ile bazı kazanımların öğrenci düzeyine uygun olmaması şeklinde 
görüş belirtmişlerdir.  

Bu konuyla ilgili olarak Ö8 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Kazanımlar doğru 
tespit edilmiş olabilir ancak verilen sürelere baktığımızda bunun yeterli olmadığını 
görüyoruz. Ayrıca kazanım sayısı da son derece fazla…” Bir diğer öğretmen Ö15’e göre ise 
“ Ders kitabında yer alan kazanımların sayısının fazla olduğunu söyleyebilirim. Bunun 
dışında bazı kazanımların da öğrenci düzeyini aşmakta olup çok soyut kalmaktadır.” 
demektedir.  

     3.6. Türkçe Öğretiminde Đçerik ile Đlgili Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir kısmı konu ve temalarla ilgili herhangi bir sorun 
yaşamadıklarını belirtirken bazı öğretmenlerin içerikle ilgili sorun yaşadıkları belirlenmiştir. 
Öğretmenlerin içerikle ilgili karşılaştıkları sorunlar Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Öğretmenlerin Đçerikle Đlgili Kar şılaştıkları Sorunlara Đlişkin Tema ve Alt 
Boyutları 

 
Öğretmenler içerik ile ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak; konuların öğrenci 

seviyesine uygun olmaması, yer verilmesi gereken ancak yeterince yer verilmeyen konular 
(Dilbilgisi, Atatürkçülük gibi), konuların fazlalığı, temalarda yer alan metinlerin uzunluğu ile 
konulara ayrılan zamanın yetersizliğini ifade etmişlerdir. 

Bu konuyla ilgili olarak Ö11 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Temalarda yer alan 
okuma metinlerinin uzun ve sıkıcı olduğunu görüyoruz. Dilbilgisi konularına da oldukça az 
yer verilmiş..” Bir başka öğretmen Ö14’e göre “Etkinlik sayılarının çok fazla olduğunu 
görüyoruz. Böyle olunca öğretmen de öğrenci de zaman açısından sıkıntı yaşıyor.” 
demektedir.  

     3.7. Türkçe Öğretiminde Öğrenme-Öğretme Süreci ile Đlgili Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı öğrenme-öğretme süreciyle ilgili bazı 
sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreci ile ilgili 
karşılaştıkları sorunlar Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Süreci ile Đlgili Kar şılaştıkları Sorunlara 
Đlişkin Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenler öğrenme-öğretme süreci ile ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak; 

Dilbilgisi konularının yetersizliği, materyal eksikliği, etkinliklerin yetersiz olması, öğrenci 
hazırbulunuşluk düzeyinin uygun olmaması, zaman problemi, etkinliklerin okunmadan ezbere 
yapılması, okunan metinlerin anlatılamaması, ders ve çalışma kitaplarının bir arada olmaması 
şeklinde görüş belirtmektedirler. 

Bu konuyla ilgili olarak Ö3 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Ders kitaplarında 
dilbilgisi konularının yetersiz olduğunu hatta hiç yer almadığını söyleyebiliriz. Bence bu 
büyük bir eksikliktir. Bunun dışında araç-gereç eksikliği de bence önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır.” Ö12 ise “Etkinliklerin okunmadan yanlış yapılması, okunan 
metinlerin anlatılamaması ve zaman probleminin baskın bir şekilde sorun olduğunu 
düşünüyorum.” şeklinde görüş belirtmektedir. 

     3.8. Türkçe Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme ile Đlgili Kar şılaşılan Sorunlar 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin bir kısmı ölçme değerlendirme faaliyetleri ile ilgili 
herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtirken bazı öğretmenler çeşitli sorunlar yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ölçme-değerlendirmeyle ilgili karşılaştıkları sorunlar Şekil 8’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 8. Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme ile Đlgili Kar şılaştıkları Sorunlara Đlişkin 
Tema ve Alt Boyutları 

 
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların 

başında öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersiz olması gelmektedir. Öğretmenler 
özellikle Kompozisyon yazma etkinliğinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunu da 
öğrencilerin az kitap okumalarına bağlamaktadırlar. Bunu dışında diğer sorunlar; ölçme-
değerlendirme faaliyetleri için zamanın kısıtlı olması, öğrencilerin özet yazarken metnin 
aynısını yazmaları, öğrencilerin sorulan soruları dikkatli bir şekilde okumamaları ve ölçme 
araçlarının yetersizliğidir. 

Bu konuyla ilgili olarak Ö4 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Ölçme-
değerlendirme faaliyetlerinde genellikle sorunlar yaşıyoruz. Öğrencilerin kelime dağarcıkları 
yeterince yetkin olmadığı için örneğin kompozisyon yazmada zorlanıyorlar.” Bir diğer 
öğretmen Ö9 da “Ö ğrenciler özet yazarlarken metni olduğu gibi yazıyorlar ve sorulan 
soruları da dikkatli bir şekilde okumuyorlar” şeklinde görüş belirtmektedir. 

     3.9. Türkçe Öğretiminde Tespit Edilen Sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin Türkçe öğretiminde tespit edilen sorunların 
giderilmesine yönelik görüşleri Şekil 9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Öğretmenlerin Tespit Edilen Sorunların Giderilmesine Yönelik Olarak Ortaya 
Koyduğu Önerilere Đlişkin Tema ve Alt Boyutları 

 
 Araştırmaya katılan öğretmenler Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların 
giderilmesine yönelik olarak; Dilbilgisi konularının genişletilmesi, metinlerin öğrencilerin 
yaşam şartlarına uyarlanması, etkinlik sayılarının azaltılması, okuma metinlerinin kısaltılması, 
bitişik eğik yazının kaldırılması, metinlerde yabancı kelimelere yer verilmemesi, ders 
saatlerinin artırılması, müfredatla ilgili velilerin bilgilendirilmesi, ders araç-gereç eksikliğinin 
giderilmesi ve kavranılması zor konuların müfredattan çıkarılması önerilerinde 
bulunmuşlardır. 

Bu konuyla ilgili olarak Öğretmen 9 ve Öğretmen 15 görüşlerini şu şekilde ifade 
etmiştir: “Türkçe öğretiminde özellikle dilbilgisi konuları genişletilmeli, bu konulara 
yeterince yer verilmelidir. Bunun dışında okuma parçaları daha kısa olmalı ve ayrıca etkinlik 
sayılarının da azaltılması gerektiğini düşünüyorum (Ö9)” Özellikle Türkçe kitabındaki 
etkinlikler hem güncel olmalı hem de öğrencinin yaşam gerçeğine uymalıdır. Çalışma 
kitabındaki etkinlikler çok uzun olmamalıdır. Ayrıca metinlerde yer alan yabancı kelimelere 
de mümkün olduğunca az yer verilmelidir (Ö15). 

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 
 

454 

4. TARTI ŞMA, SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik 
öğretmen görüşleri hakkında bilgi edinmek için 15 öğretmenin katılımıyla yürütülen bu 
araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

Öğretmenler, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin olarak; yöntem konusunda okulda verdikleri yöntemle evde ailenin yaklaşımı 
arasında çelişki olduğunu, öğrencilerdeki dikkat sorunu, okuma metinlerinin uygunsuzluğu 
(gereğinden çok uzun olması, öğrenci ilgisini çekmemesi gibi), öğrencilerin noktalama 
işaretlerine uygun okuyamaması ve ses tonunu ayarlayamaması gibi sorunlarla 
karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Okuma becerilerini geliştirmede karşılaşılan bir diğer sorun 
da ses temelli cümle yöntemiyle okuma ve yazmaya geçilmesidir. Okuma yazma öğretiminde 
kullanılan ses temelli cümle yönteminin seslerden hareket etmesi sonucu öğrencilerin ses 
üzerinde yoğunlaşarak anlamdan uzaklaşması (Durukan ve Alver, 2008; Karadağ ve Gültekin 
2007; Tok, Tok ve Mazı, 2008) çok temel bir sorundur. Kırmızı ve Akkaya (2009)’da 
yaptıkları çalışmada araştırmamızla paralel olarak Türkçe ders kitabında yer alan okuma 
metinlerinin gereğinden çok uzun olduğunu ve öğretmenlerin zaman problemi yaşadıklarını 
belirlemişlerdir. Okulun ilk yıllarında (1.-3.sınıflar) sözcük dağarcığının okuma ve konuşma 
üzerindeki etkileri pek görülmeyebilir. Ancak üçüncü sınıf düzeyindeki öğrencilerin düzenli 
okuma ve planlı sözcük öğretimi yapılmazsa ilerleyen sınıflarda okuduklarını anlamada 
güçlük çektikleri gözlenmektedir (Akyol ve Temur, 2007). Üstün (2008) tarafından yapılan 
araştırmada Türkçe ders programında karşılaşılan başlıca sorunların seri okumada yavaşlama, 
dil bilgisi uygulamalarının yetersiz olması ve akıcı parçaların olmaması sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Öğretmenler, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin olarak; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu el yazısı yazmada sorun 
yaşadıklarını söylemektedir. Bu sorunlara genel olarak baktığımızda harflerin yanlış birleşimi, 
okunaksız ve acele yazmaları gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Diğer sorunlar ise, 
öğrencinin yanlış telaffuz ettiği kelimeleri olduğu gibi ve yavaş yazması ile yazarken 
noktalama işaretlerine dikkat etmemeleridir. Temizkan (2010)’a göre öğretmenin öğrencilerin 
yazma becerilerin geliştirmedeki rolünü sınıf içinde devam ettirebilmesi için bazı noktalara 
dikkat etmesi gerekir. Özellikle öğrencilere hazır kalıplar vererek bunlara göre yazı 
yazmalarını isteme, hayal gücünü harekete geçirecek çalışmalardan uzak durma, öğrencilerin 
merak güdülerini kırma gibi davranışlar yaratıcılığın geliştirilmesinde sakınılması gereken 
unsurlardır. Maden ve Durukan (2010), istasyon tekniğini kullanarak yaratıcı yazma 
etkinliğini incelediği araştırmasında, bu tekniğin geleneksel yöntemlere göre daha avantajlı 
olduğunu bulgulamıştır. Benzer şekilde Demir (2013), yazma öz-yeterliği yüksek olan 
öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin de gelişmiş olduğunu ortaya koymuştur.  

Öğretmenler, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin olarak; özellikle öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin çabuk sıkıldıklarını 
belirtmektedir. Bunun dışında öğretmeler diğer sorunları ise, öğrencide motivasyon eksikliği, 
öğrencilerin uygun dinleme pozisyonlarını koruyamamaları ve programda gereksiz dinleme 
etkinliklerinin varlığı şeklinde belirtmişlerdir. Özbay ve Melanlıoğlu (2012)’a göre ilköğretim 
Türkçe öğretim programlarında dinleme becerisi diğer becerilere göre bir miktar ihmal 
edilmiş bir beceridir. Ancak önceki programlara kıyasla göreli olarak önemsendiği 
söylenebilir. Doğan (2010)’a göre, diğer dil becerileri gibi dinleme becerisi de eğitim yoluyla 
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geliştirilebilir. Dinleme becerisinin eğitiminde kullanılacak malzemelerin niteliği ve 
çeşitlili ği, bu süreçte elde edilecek verimi doğrudan etkileyecektir. Dinleme becerisiyle ilgili 
verilecek eğitim, öğrencileri, hem içinde bulundukları zamanda hem de gelecekte işlerine 
yarayacak özelliklerle donatmalıdır. Bunun için dinleme eğitiminde, günlük hayatın her 
aşamasında karşılaşılan durumlardan hareket edilmeli; çalışmalar, geniş bir yelpaze 
çerçevesinde ele alınmalıdır. Melanlıoğlu ve Tayşi (2013) dinleme eğitiminde öğrencinin 
başarıya ulaşabilmesi için öncelikle süreç esas alınması gerektiği düşünmektedir. Çünkü 
öğrencinin süreçte yaşadığı deneyim, sonucu doğrudan etkilemektedir. Bunun için Türkçe 
dersi öğretim programında yer alan dinleme/ izleme kazanımlarının süreci daha çok ön plana 
çıkaracak şekilde düzenlenmesi ile sürecin değerlendirilebileceği ölçme yöntemlerinin 
kullanım sıklığının artırılması gerekmektedir. 

Öğretmenler, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede en çok karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin olarak; özellikle öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin topluluk karşısında 
konuşmaktan çekinmeleri ile kullanılan kelimelerin yanlış telaffuz edildiğini belirtmişlerdir. 
Bunların dışındaki sorunlar; öğrencilerin müsaade istemeden konuşmaları, ses tonlarını 
ayarlayamamaları, uzun cümleler kuramamaları, öğrencilerin yöresel şivelerinin konuşmaya 
etkisi, ilgisiz konularda konuşmaları, kelime tekrarlarının çok olması ve programda yer alan 
konuşma ile ilgili etkinliklerin sayısının azlığıdır. Yalar (2010)’ın yaptığı araştırmada 
öğretmenlerin, sorgulayıcı dinleme ve konuşma, betimleyici konuşma ve yazma, özetleme ve 
tartışma gibi öğrenme tür ve yöntemlerinde kimi zaman güçlükler yaşadıkları ve bunun da 
öğrencilerin sözcük dağarcıklarının zayıf olmasına bağladıkları tespit edilmiştir. Öztürk ve 
Altuntaş (2012) ilköğretim Türkçe dersinde konuşma becerisini inceledikleri araştırmalarında, 
öğretmenlerin konuşma becerisini geliştirmeye yönelik yöntem ve tekniklerden güdümlü 
konuşma, serbest konuşma, eleştirel konuşma, tartışma ve kelime ve kavram havuzundan 
seçerek konuşma gibi yöntemleri kullandıklarını belirlemişlerdir. Ancak Arhan’ın (2007) 
yaptığı araştırmaya göre de Türkçe öğretmenlerinin çoğunun (%70,9) yöntem ve teknik bilgisi 
yetersizdir. Türkçe öğretmenleri konuşma eğitiminde birkaç geleneksel yöntem ve teknik 
dışında farklı yöntem ve teknikleri derslerde uygulamamaktadır. Yine Öztürk ve Altuntaş 
(2012)’ın çalışmalarında, yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin konuşma eğitiminde 
kullandıkları görsel araç-gereçlerin resim ve slayt, işitsel araç-gereçlerin CD çalar veya müzik 
seti olduğu, bunun dışında ders kitabındaki metinleri ve yazım kılavuzunu kullandıkları 
saptanmıştır. Yine aynı çalışmada, öğretmenlerin konuşma eğitiminde en sık karşılaştıkları 
güçlüklerin sınıfların kalabalık olması ve yerel ağız kullanımı olduğu saptanmıştır. Arhan 
(2007)’ın yaptığı araştırmada da öğretmenler benzer bir şekilde konuşma eğitimine ayrılan 
sürenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenler kazanımlarla ilgili en çok karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak; 
kazanımların fazla olması, kazanımları öğrencilere kazandırırken zaman problemi 
yaşadıklarını ve bazı kazanımların gereksizliğini ifade etmişlerdir. Durukan (2008), 
ilköğretim Türkçe programındaki kazanımları incelediği araştırmasında, kazanımların dil 
becerilerinin geliştirilmesine ve üst düzey zihinsel becerilerin artırılmasına yönelik genel 
amaçları karşılayabildiği; fakat değer ve tutumlara yönelik genel amaçları karşılayamadığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Yıldırım ve Er (2013), Türkçe dersi öğretim programlarındaki 
kazanımları öğretmen görüşlerine göre değerlendirdikleri araştırmalarında, Türkçe 
öğretmenlerinin amaç ve kazanımları genel itibariyle yeterli bulduklarını tespit etmişlerdir. 
Çiftçi (2010) ilköğretim Türkçe dersindeki kazanımları değerlendirdiği çalışmasında,  
kazanımların, bilişsel basamaklarda dengeli bir şekilde yer almadığını tespit etmiştir. 
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Kazanımların büyük çoğunluğu alt bilişsel basamaklarda yer almaktadır. Ona göre 
kazanımların üst bilişsel basamaklarda yeteri kadar yer almaması, Türkçe Öğretim 
Programının, içerdiği kazanımlarla “üst becerilerin gelişmesini sağlayacaktır” iddiasıyla 
çelişmektedir. 

Öğretmenler içerik ile ilgili en çok karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak; konuların 
öğrenci seviyesine uygun olmaması, yer verilmesi gereken ancak yeterince yer verilmeyen 
konular (Dilbilgisi, Atatürkçülük gibi), konuların fazlalığı ve temalarda yer alan metinlerin 
uzunluğunu ifade etmişlerdir. Alyılmaz (2010)’a göre birinci kademe programının dil bilgisi 
bakımından boş bırakılması, 4 ve 5. sınıf programlarına 2. kademeye temel oluşturabilecek dil 
bilgisi kazanımlarının konulmamış olması problem teşkil etmektedir. Araştırma 
bulgularımızla paralel olarak Erdoğan ve Gök (2009) Türkçe programında içeriğe yönelik 
problemleri inceledikleri araştırmalarında, öğretmenlerin içerikle ilgili sorunlar yaşadıkları ve 
bu sorunların en çok karşılaşılanlarının; tema ve konuların öğrenci seviyesine uygun 
olmaması ve işlenen temalarda dil bilgisi konularına yeterince yer verilmemesi olduğunu 
tespit etmişlerdir. 

Öğretmenler öğrenme-öğretme süreci ile ilgili en çok karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
olarak; Dilbilgisi konularının yetersizliği, materyal eksikliği, etkinliklerin yetersiz olmasını 
ifade etmişlerdir. Diğer sorunlara baktığımızda, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyinin uygun 
olmaması, zaman problemi, etkinliklerin okunmadan ezbere yapılması, okunan metinlerin 
anlatılamaması, ders ve çalışma kitaplarının bir arada olmamasıdır. Ayrıca sınıf mevcutlarının 
kalabalık olması da sorun olarak anlaşılmaktadır. Araştırmada elde edilen bu bulgular, 
Çelenk’in (2008) ulaştığı sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve önerilen etkinliklerin 
zamanında yetiştirilemediği bulgularıyla da paralellik göstermektedir. Okullardaki araç-gereç, 
ders materyali ve altyapı eksikliği ile ilgili elde edilen bulgular, Güven’in (2008), Şahin ve 
Demir’in (2008) ve Çınar, Teyfur ve Teyfur’un (2006) yapmış oldukları araştırmalarda elde 
edilen bulgularla benzer niteliktedir. Er (2011) yaptığı araştırmada öğretmenlerin etkinleri 
yetersiz bulduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yetersizliğin temel nedenlerini ise öğretmenlerin 
etkinlikleri uygulama konusunda yetersizlikleri ve etkinliklerin sayısını azlığı 
oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde en çok karşılaştıkları sorun, 
öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersiz olmasıdır. Öğretmenler özellikle Kompozisyon 
yazma etkinliğinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunu da öğrencilerin az kitap 
okumalarına bağlıyorlar. Bunu dışında diğer sorunlar; ölçme-değerlendirme faaliyetleri için 
zamanın kısıtlı olması, öğrencilerin özet yazarken metnin aynısını yazmaları, öğrencilerin 
sorulan soruları dikkatli bir şekilde okumamaları ve ölçme araçlarının yetersizliğidir. Göçer 
(2008) Türkçe ders kitaplarında, etkinlik içi ve tema sonu ölçme-değerlendirme bölümlerinde 
açık uçlu, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, çoktan seçmeli, doğru – yanlış, 5n 1k vb. farklı 
soru türüne yer verildiğini tespit etmiştir. Bunun dışında kitaplarda şiir, diyalog yazma, 
öyküleyici-bilgilendirici metin oluşturma, grafik yorumlatma, kavram haritaları oluşturma ya 
da tamamlatma… gibi farklı uygulamalara da yer verildiğini; ancak, incelenen kitaplarda ek 
soru oluşturma, tartışmaya, farklı amaçla yeni ve özgün çalışma kâğıdı kullanmaya yöneltme 
vb. bütünleyici ve pekiştirici çalışmalarda eksiklikler görüldüğünü tespit etmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların 
giderilmesine yönelik olarak en çok; Dilbilgisi konularının genişletilmesi, metinlerin 
öğrencilerin yaşam şartlarına uyarlanması, etkinlik sayılarının azaltılması, okuma metinlerinin 
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kısaltılması, bitişik eğik yazının kaldırılması, ders araç-gereç eksikliğinin giderilmesi ve 
kavranılması zor konuların müfredattan çıkarılması önerilerinde bulunmuşlardır. Erdoğan ve 
Gök (2009), Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik öğretmen 
görüşlerine yer verdiği araştırmasında, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, yeni 
programı tanıtıcı eğitimlere daha fazla yer verilmesi, öğretmenlerin kendilerini daha çok 
geliştirmeleri, metinlerin kısaltılması, özellikle materyal geliştirme konusunda öğretmenlere 
hizmet içi eğitim verilmesi, kitapların daha ilgi çekici hâle getirilmesi, derslerde öğrencilerin 
dikkatini çekici etkinliklere yer verilmesi, okulların araç-gereç yönünden donanımlı hâle 
getirilmesi ve ders planlarında esneklik sağlanması önerilerini belirlemiştir. Alyılmaz (2010) 
ise Türkçe öğretiminde yer alan sorunlara ilişkin olarak; Türkçe ders kitaplarını ve öğretim 
programlarını hazırlayan kurullara alanın uzmanlarının katılmasının gerekliliği ve gerek 
kitaplarda gerek programlarda düzenlemelere gidilmesi gerektiği; Türkçe Öğretmenliği lisans 
ve lisansüstü programlarındaki dersler, ilgili derste uzmanlaşmış öğretim elemanları 
tarafından verilmesi gerektiğini ve bu programlarda verilecek derslerin dağılımı gözden 
geçirilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca, Türkçe öğretimi alanı “ana dili Türkçe olanlara Türkçe 
öğretimi” ve “yabancılara Türkçe öğretimi” gibi ana bilim dallarına ayrılarak daha 
özelleştirilmi ş alanlarda uzmanlaşmanın önünün açılması gerektiğini belirtmektedir.  

 Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde 
karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik olarak şu öneriler getirilebilir: 

1. Eğitim-öğretim faaliyetleri okul-aile işbirliği paralelinde sürdürülmelidir. Bu sebeple 
veli toplantılarına, ev ziyaretlerine vs. gereken önem verilmelidir. 

2. Okullarda okutulacak ders kitapları yeniden gözden geçirilmeli, kitaplarda yer alan 
metinler ve etkinlikler kısaltılmalıdır. 

3. Sınıf kitaplıkları oluşturularak öğrenciler okumaya teşvik edilmelidir. 
4. Programda yer alan metin ve etkinlikler öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde derslere 

uyarlanmalıdır. 
5. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirebilmek için sıklıkla konuşmalarına müsaade 

edilmeli, hata yaptıkları zaman anında dönüt verilmelidir. 
6. Konuşma becerisine dönük etkinlik sayıları artırılmalıdır. 
7. Programdaki kazanımlar sınırlandırılmalı, öğrenci seviyesine ve gelişim özelliklerine 

uygun olmayan kazanımlar programdan çıkarılmalıdır. 
8. Dilbilgisi konularına yeterince yer verilmelidir. Ders kitaplarında ve kaynak kitaplarda 

dilbilgisi bölümüne daha çok yer ayrılmalıdır. 
9. Okullardaki fiziki ve teknolojik imkânlar programın ön gördüğü şekilde 

düzenlenmelidir. 
10. Ölçme-değerlendirme faaliyetlerinde öğretmenlere kılavuzluk edecek kaynakların 

sayısı artırılmalıdır. 
11. Öğrencilerin anlamlandırarak okumalarını engelleyen ses temelli cümle yöntemiyle 

okumadan vazgeçilmeli, anlamlı okumayı sağlayan tümce yöntemine geçilmelidir.   
12. Sınıfların kalabalık olması diğer derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de sorun teşkil 

etmektedir. Bu nedenle sınıf mevcutları ideal sınırlara çekilmelidir. 
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ERKEN CUMHUR ĐYET DÖNEM Đ KUR’AN ÇEV ĐRĐLERĐNĐN ÇEVĐRĐBĐLĐMSEL 
AÇIDAN ĐNCELENMESĐ 

M. Zahit CAN ∗∗∗∗ 

Öz 

Kur’an çevirileri Đslamiyet’in ilk dönemleriyle başlamış ve Đslam’ın farklı toplumlarla münasebetleri sürecinde 
dünya çapında yayılma göstermiştir. Đlk Türkçe Kur’an çevirilerine Uygur alfabeleriyle rastlanmaktadır. Daha 
sonra Anadolu Beylikleri ve nihayet Osmanlı ile Cumhuriyet devirlerinde de Kur’an’ın Türkçeye aktarılması söz 
konusu olmuştur. Hemen her eylem gibi Erken Cumhuriyet dönemindeki çeviri eylemlerinin de belirli bir amacı 
bulunmaktadır. Bu çalışma Erken Cumhuriyet dönemindeki Kur’an çevirisi örneklerini ele alarak Gidon 
Toury’nin norm kavramı ışığında açıklamayı hedeflemiştir. Böyle bir araştırmanın malzemesi olarak da o 
dönemle ilgili tarih biliminin yöntemleriyle yazılmış bilimsel kaynakların verilerine ve yan metinlere müracaat 
etmiş; bu çeviri süreçlerini betimlemek için çeviribilimin kavramlarıyla çalışılmıştır. Sonuç olarak görülmüştür 
ki, Toury’nin kavramsal bakış açılarıyla Cumhuriyet dönemindeki Kur’an çeviri süreçleri çeviribilimi 
kavramlarıyla ilişkilendirilerek açıklanabilmekte, çevirilere yönelik nedensellikler ortaya konulabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Tarihi, Gidon Toury, Norm 

 

AN INVESTIGATION WITH A TRANSLATIONAL SCIENCE APPROACH ABOUT 
THE QURAN TRANSLATIONS IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD 

Abstract 

Qur’anic translations have begun in the early decades of Islam, spreading out into the world during its interaction 
process with different societies. In the very first Qur’an translations, one can come across Uigur alphabets. Later, 
during the Anatolian dukedoms’ and finally the Ottoman and Republican periods, the translation of the Qur’an 
took place. As almost every activity happens to be, the activities of translation in the early Republican era also 
had a certain objective. This work aims to explain the Qur’an translations in the Republican era, referring to the 
translation theories of Andere Lefevere and Gidon Toury. Further, as the substance of such research, data and 
assessments from scientific sources written with the methods of science of history were invoked. In order to 
describe these translation processes, terms and theories of translation studies were engaged. As a result, it turned 
out that with the theoretical perspectives of Toury, the Qur’an translation process of the Republican era can be 
explained by relating them to the terms of translation studies, and regarding the translations causalities can be 
put forth. 

Keywords: Qur’an Translation, Translation Studies, Translation History, Gidon Toury, Norm 

 

1. Giri ş 

Kültürel ve dilsel farklılıklarından, zaman ve mekânın değişmesinden, kaynak metne atfedilen 
kutsiyetten, sözlü metnin daha sonra yazılı hale getirilmesi ve üstüne üstlük bir de yazılı dil 
gibi çevrilmesinden, erek kültür normlarının kaynak metinle ilgili tutuculuğu ya da 
serbestliğinden ve çevirmenin sınırlılıklarından dolayı Kur’an’ın çevirisinde ortaya 
çıkabilecek birçok kısıtlıktan bahsedilebilir. Ancak çeviri problemlerinin çoğunu oluşturan ve 
birçok araştırmanın da konusunu teşkil eden dil, kültür, zaman ve mekân farklılıklarından 
oluşan sorunlarının ötesinde bu araştırma Erken Cumhuriyet dönemindeki Kur’an’ı çevirme 
süreçlerini özellikle Gidon Toury’nin çeviribilimsel norm kavramı1 ışığında ele alacaktır. 

                                                           
∗ Okutman, Sakarya Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, zcan@sakarya.edu.tr  
1 Burada kuram özellikle kullanılmamıştır çünkü Andrew Chasterman’ın da belirttiği gibi bu yaklaşımların 
kapsamı ve açıklaması kuramsal bir boyutta değildir. Chesterman’a göre bunlar ancak bir yaklaşım (approach) 
değerindedir (https://www.youtube.com/watch?v=44y5INKtZJg , 10.05.15) 
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Ayşe Banu Karadağ’ın “ Farklı Dünya Görüşleri Farklı Yorumlar, Farklı Çeviriler… Kuran 
Çevirileri” adlı makalesinin sonuç kısmında şöyle söylemektedir: “Türkiye’de Kuran 
çevirilerine ilişkin yürütülen tartışmaların görünürdeki yöntemsel nedenleri de içine alan 
‘ideolojik’ bir boyut taşıdığını ve bu konunun Türkiye’de Đslam ve modernleşme 
tartışmalarından bağımsız bir şekilde ele alınmasının imkânsız olduğunu söylemek sanırım 
pek yanlış olmaz”2. Dolayısıyla böyle bir modernleşme süreci toplumlarda belirli grupların 
fikir ayrılıklarına en çok düştüğü zamanlar olarak açıklanırsa, eski ve yeni normların ortaya 
çıkabileceği ve bu dönemlerde Kur’an çevirilerinin bu bağlamda biçimlenebileceği 
düşünülmelidir.  

Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ulus devlet oluşturma planları çerçevesinde tek dil, tek 
kültür, tek vatan vb. tek’lemelerin devamında sıra tek din ve dinin de kaynağını oluşturan 
Kur’an’ın da Türkçeleştirilmesi projesi (çevrilmesi) gündeme gelmiştir3. Bu görüşlere göre 
Kur’an’ın türkçeleştirilmesinin altında yatan asıl sebep; menfi amaçlar içermekte ve Türkün 
milli dinini oluşturup, diğer Müslüman toplumlarla olan bağı zayıflatarak, 
Batılılaşma/Modernleşme/Çağdaşlaşma4 adı altındaki ideolojilerin kapsamında dönüştürmeyi 
hedeflemektedir5. Diğer bir kesim ise Türkçe çevirilerin altında yatan sebebin müspet 
olduğunu düşünmekte ve halkın kendi dinini aracısız anlaması, öğrenebilmesi ve 
uygulayabilmesinin amaçlandığını düşünmektedir6.  

Bu araştırma, genel anlamda gerçekleştirilen Türkçe Kur’an çevirilerini, ancak özel olarak da 
Cumhuriyet dönemindeki Türkçe Kur’an çevirilerini betimleyecektir. Bu çevirilerin niçin 
yapıldığını açıklamak için çok daha engin araştırmalara ihtiyaç duyulduğundan, çevirilerin 
gerçek amaçlarının ne olduğu konusuna girilmeyecektir. Zaten kaynak kısmında yer alan 
eserlerin bir kısmı bu konuda derin bilgi içermektedir. Öyle görülüyor ki, Erken Cumhuriyet 
döneminde gerçekleştirilen çevirilerin çeviribilimi kavramlarıyla betimlenmesi mümkündür. 
Bu betimleme kapsamında özellikle Kur’an çevirilerine bakıldığında, birden fazla etmenin rol 
aldığı anlaşılmaktadır. Kur’an çevirilerin dönemin aydınları ve siyasi gücü tarafından himaye 
edildiği de gözlemlenmektedir. Ancak bu himayenin Tanzimat’tan Cumhuriyete doğru gitgide 
serbestleştiği belirtilmelidir. Hilmi Ziya Ülken, II. Meşrutiyet sonrası gerçekleştirilen 
çevirilerin resmi ve hukuki olmak üzere iki yol izlediğini, hususi teşebbüslerin ise ekseriyetle 
heyet halinde ve organize olmaktan çok bireysel ve dağınık olduğunu belirtmektedir (Ülken, 

                                                           
2 http://ceviribilim.com/?p=225 , 05.05.15) 
3 Dücane Cündioğlu bu görüşü savunan “Cumhuriyet Đdeolojisi ve Kur’an Çevirileri” adı altında bir eser kaleme 
almıştır. Bu eserde oldukça ikna edici ölçüde delil birinci kaynaklardan zikredilmektedir. Buna benzer kaynaklar 
bu makalenin kaynakça kısmında yer almaktadır.  
4 Murat Belge, “Batılılaşma/Modernleşme (1) adlı makalesinde Batılılaşma, Modernleşme, Çağdaşlaşma, 
Asrileşme vb. kavramların aslında birbirinin aynısı olduğunu ifade etmektedir. Belge’ye göre: “batılılaşma” 
demektense “modernleşme” demeyi tercih ediyoruz. Anlatmak istediğimiz şey, genel çizgileriyle baktığımızda, 
üç aşağı beş yukarı aynı şey” (http://arsiv.taraf.com.tr/yazilar/murat-belge/batililasma-modernlesme-1/27510/ , 
05.05.15). 
5 Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet Đdeolojisi adlı eserinde Kur’an’ı Türkçeye çevirmenin menfi 
bir proje olduğunu, bu çevirilerden murat edilenin halkın okuduğu Kur’an’ı anlamak yerine Cumhuriyet 
ideolojisine uygun bir biçimde toplumda Batı’da olduğu gibi seküler toplumsal bir süreç yaşatmanın 
hedeflendiğini ifade etmektedir.  
6 "Bir millet dini kitaplarını okuyup anlamazsa, dinin hakiki mahiyetini öğrenemez. Đbadetten alınacak vecd de, 
ancak okunan duaların tamamıyla anlaşılmasına bağlıdır.” demektedir Ziya Gökalp 
(http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/bir-donem-turkce-kuran-tartismalari, 06.05.15). Yine Cündioğlu’nun 
“Cumhuriyet Đdeolojisi ve Türkçe Kur’an Eserinde” çeşitli Tanzimat ve Cumhuriyet aydınlarının Kur’an 
çevirilerinin müspet sonuçlar doğuracağı görüşleri yer almaktadır. 
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1997: 343-344). Bu açıdan bakıldığında Kur’an çevirilerin Tanzimat sonrası ivme kazandığını 
ancak bunların organize bir biçimde bir seyir göstermediği belirtilebilir. Daha ziyade bireysel 
girişimlerin etrafında dönen bir Kur’an çevirisi faaliyeti bu dönemin genel karakteri halini 
taşımaktadır. Oysa Meşrutiyet sonrası bu faaliyetlerin entelektüel ağı en azıdan 
gazeteler/dergiler üzerinden yürütülmekte ve bu anlamda serbest/gönüllü bir organize olma 
durumundan bahsedilebilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise bu faaliyetler en üst seviyesine 
çıkıp, bir düzen teşkil etmesi, halkın ihtiyaçlarının gerçek manada görülmesi bağlamında 
dönemin en önemli uzmanlarına (Mehmet Akif Ersoy ve Elmalılı Hamdi Yazır’a) resmi 
anlamda (devlet tarafından) tevdi edilmiştir. 

Türkçe Kur’an çevirilerinin Tanzimat, Meşrutiyet ve özellikle de Erken Cumhuriyet 
döneminde Toury’nin “norm” kavramıyla açıklanması mümkün müdür? Toury’nin çeviri 
araştırmaları için geliştirdiği norm kavramı bu dönemin Kur’an çevirilerine ne ölçüde ışık 
tutabilir? Bu araştırmada temelde bu sorulara cevap aranırken, Kur’an çevirisinin tarihine 
sadakat ve serbestlik kavramlarıyla genel bir bakış sergilenmiş, yöntemsel bakış açıları 
konusunda tartışma yürütülmüştür.    

1.1. Kur’an Çevirilerine Tarihsel ve Çeviribilimsel Bir Genel Bakı ş 

Kur’an’ın öncelikle yazılı değil aslının sözlü bir metin olduğunu ve 23 senede belirli olaylara 
yönelik, belirli bir bağlam ve durum içerisinde yeryüzüne indirildiğini hatırlamak gerekir (krş. 
Cündioğlu, 2011: 3). Dolayısıyla sözcüğü sözcüğüne gerçekleştirilecek bir çevirinin onu 
bağlamından koparacağı gibi doğru anlaşılmasını da zorlaştıracağı düşünülebilir. Ne var ki 
sözcüğü sözcüğüne çeviri diğer kutsal kitap metinlerinde olduğu gibi Kur’an çevirilerinde, her 
bir sözcüğün karşılığını bulmaya çalışan, dahası metnin cümle dizilişine varıncaya kadar 
kaynak metni taklit eden, ona sadık kalmaya çalışan bir çeviri anlayışı olmuştur. Bu ise erek 
kültür hedef kitlesinin bütünlüklü, doğru bir anlam oluşturmakta zorlanmasına neden 
olacaktır.  

Kutsal metinlerin diğer bir özelliği, içerisinde barındırdığı metin türlerinin fazlalığıdır. Bazen 
bir hikâye ve şiir metni, bazen tarih metni, bazen matematik, tıp, astronomi, bazen bir 
ekonomi ve siyasi metin, bazen bir hukuk metniyle karşı karşıya olabilmektedir okuyucu. Bu 
metin türleri bölümlere7 ayrılabileceği gibi, tek bir sure içerisinde birçok farklı metin türüyle 
de karşılaşılabilir. Buna ek olarak hedef kitlesi bakımından da ele aldığımızda Kur’an’ın 
kadınlara, erkeklere, yaşlılara, gençlere, çocuklara, evlilere, bekârlara, havasa, avama ve daha 
birçok farklı hedef kitleye bir anda gönderildiğini göz önünde bulundurmak gerekir 
(Salevsky, 1998: 275).  Bu denli farklı bir hedef kitlesi ve kendi içerisinde metin türü 
barındıran bir metin, çeviri yöntemleri açısından değerlendirildiğinde “nasıl bir yol 
izlenmelidir?” sorusu akla gelmektedir. Çeviriyi metin türlerine göre sınıflandıran bir 
yaklaşım8 ya da işlevsel kuramlar ışığında erek kitleyi ön plana çıkartan ve erek kitlede 
göreceği işlev bakımından metnin amacının (skopos)9 tespit edilerek çevirinin 
gerçekleştirilmesi stratejisinin bu denli farkları olan bir hedef kitlede nasıl işleyebileceği soru 
işareti olarak kalmaktadır. Tüm bu problemleri aşmanın bir yolu ise belki de Kur’an’ı 
çevirmemek, fakat açıklamakla mümkündür. Çevirmemek denildiği zaman, klasik anlamda 

                                                           
7Sure: Kur’ân-ı Kerîm’i oluşturan 114 bölümden her biri (Đslam Ansiklopedisi Cilt 37, 2009: 538). 
8 Bkz. Katharina Reiß’ın 1971’de kaleme aldığı eseri “Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik”, Max 
Huber Verlag, München 
9 Bkz. Hans J. Vermeer ve Katharina Reiß’ın 1984’de kaleme aldıkları “Grundlegung einer allgemeinen 
Translationstheorie, Max Niemeyer Verlag, Tübingen  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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 

464 

eşdeğerlilik arar nitelikte çevirmemek düşünülmelidir. Yoksa bir tefsir çalışması da çeviridir 
ve hatta çeviriden bir adım fazladır. Tefsir bir bakıma açıklamalı-çeviridir ve bu açıklamaların 
altında yatan gerekçe ise, Kur’an’ın anlaşılma güçlüğünün ortadan kaldırma, onu doğru 
anlama muradı yatmaktadır. Zaten Türk-Đslam âleminde Kur’an’ın çevrilmesine yönelik 
girişimler daha ziyade tefsir10 düzeyinde gerçekleşmiş, doğrudan bir anlam yükleyen, onu 
erek dille “eşdeğer” varsayıcı çeviri yaklaşımlarından kaçınılmıştır.  

Diğer taraftan tefsir çalışmalarının -aslına bakılırsa- hem kaynak odaklı, hem de erek odaklı 
olduğu söylenebilir. Çünkü tefsir çalışmaları kaynak metne atfedilen kutsiyetin bir emaresi 
olarak, onunla eşdeğer algılanabilecek herhangi bir doğrudan çeviri girişimi olmadığı için 
kaynak metne (kutsiyetine) bu yönüyle (sadakat bağlamında) kaynak odaklı bir yaklaşımdır. 
Ancak kaynak cümlelerin manalarını anlaşılır kılma, kıssaların açıklanması, metafor ve 
temsili düşüncelerin netleştirilmesinden, nüzul sebeplerine kadar açıklamalarda bulunulması 
tefsirin erek odaklı yönünü göstermektedir. Bu manada Kur’an’ın tefsirinin aslında kaynak 
odaklı mı yoksa erek odaklı mı olduğu sorusuna; hem kaynak odaklı, hem de erek odaklı 
olduğu yönünde cevap verilebilir. 

Kur’an Çevirilerinin ilk örnekleri tefsir mi yoksa meal (çeviri) mi şeklinde olmuştur? Đlk 
Kur’an çevirileri Hz. Muhammed döneminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Selman-ı 
Farisi’nin Đran’dan gelen heyetler için Fatiha Süresini Farsçaya çevirmek için Hz. 
Muhammed’den izin aldığı aktarılmaktadır (Altunbaş, 2006: 29). Yine Hz. Muhammed’in 
Đslamiyet’i tebliğ etme amacıyla yabancı hükümdarla gönderdiği elçilerin Kuran’dan ayetleri 
naklederken çeviri yaptığı düşünülmektedir. Dolayısıyla Kur’an’ın çevirisi konusunda Đslam 
âlimlerinin cevaz11 vermesi, Hz. Muhammed’in tarihteki ilk çeviriler konusundaki 
müsaadesine dayandırılmaktadır.   

Đlk Türkçe Kur’an çevirilerine 8. yüzyılın ortalarında Uygur alfabeleriyle rastlanmaktadır. 
Türklerin Kur’an’ı çevirirken Arapça sözcüklerin yerine Uygur Türkçesinden başka sözcükler 
kullanarak kendi dillerine katkıda bulundukları söylenebilir (Eruz, 2010: 141). Daha sonraları, 
örneğin 10. yüzyıldan beri Kur’an’ın çevirilerine rastlandığı görülmektedir12; fakat 
gerçekleştirilen kimi çevirilerde satırarası (interlineal)  çeviri yöntemi kullanılmış olsa da erek 
metne açıklamalar ekleyerek erek okur odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir (Üçok: 171-172 
aktaran Eruz, 2010: 147). Burada sorgulanması gereken, Kur’an çevirilerinde gerçekleştirilen 
satır arası çeviriler yönteminde ilave açıklamaların koyulmasındaki maksat nedir? Đki maksat 
ortaya çıkabilir: birincisi, yukarıda da belirtildiği gibi erek odaklı bir yaklaşımla hedef 
kitlesinin okuduğu metni doğru yorumlamasını garanti altına almak. Đkincisi ise, açıklamalar 
ekleyerek, sözcüğü sözcüğüne gerçekleşecek olan bir satır arası çeviriden kaçınıp, yanlış 

                                                           
10 “Sözlükte “açıklamak, beyan etmek” anlamındaki fesr kökünden türeyen tefsir “açıklamak, ortaya çıkarmak, 
kelime veya sözdeki kapalılığı gidermek” demektir. Kur’ân-ı Kerîm ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade 
eden terim; Kur’an ayetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin ortak adı” (Đslam Ansiklopedisi Cilt: 40, 
2011: 281-290). 
11 Dinen veya hukuken yapılmasına izin verilen veya serbest olan fiilleri ifade eden bir terim (Đslam 
Ansiklopedisi Cilt: 7, 1993, 27-28). 
12 Samani hükümdarı Mansur b. Nuh’un emriyle gerçekleştirilen bir çeviri vardır. Đçerisinde Türk âlimlerinin de 
bulunduğu bir heyet Kur’an’ın tamamını bir tefsir özetiyle birlikte Farsçaya aktarmışlardır. Günümüze kadar 
gelen en eski Kur’an çeviri örneği budur ve Dresden kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu çevirinin özelliği 
Türkçe yapılan diğer ilk çeviriye örnek teşkil etmesi, öncül (koşut metin) olmasıdır.  
(http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13312/kur-an-i-kerim-in-turkce-ye-ve-diger-dunya-dillerine-meal-ve-
tercumesi-ilk-olarak-ne-zaman-yapilmistir.html , 06.05.15). 
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anlaşılmalara mahal vermeyerek, kutsal metnin kutsiyetine zeval getirmemek.13 Birinci 
yaklaşımın erek odaklı olduğunu söylemek mümkündür, ancak ikinci yaklaşım yöntemi 
açısından ne kadar erek odaklı görünse de, amaç bakımından erek kitleyi değil, kaynak metni 
ve onun kutsiyetine zeval getirmemeyi amaçladığı için kaynak odaklı bir yaklaşımın 
benimsendiği iddia edilebilir14.  

Bu ilk çeviri örneklerinden sonra Cumhuriyet’e kadar ağırlıklı olarak Kur’an çevirilerinde 
tefsir ve satırarası (interlineal) yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Satırarası çevirisi 
sadece Kur’an çevirileri için geçerli bir yöntem olagelmemiştir, aynı zamanda diğer kutsal 
metinler için de bu yönteme başvurulmuştur ve hala başvurulmaktadır15.  

Osmanlı’da medrese eğitiminin Arapça ve Farsça veriliyor olması çeviri ihtiyacını azaltmıştır. 
Klasik Osmanlı döneminde Kur’an’ın medreselerde aslından veriliyor olmasından ötürü 
yoğun bir Kur’an çevirisinden bahsedilemez. Genel anlamda dini yayınların takibatı eserlerin 
orijinal dilleri üzerinden tedris edilmektedir16. Ancak Tanzimat’a gelindiğinde Kur’an 
tefsirlerin ve baskı sayılarının gitgide arttığı görülmektedir. Oysa kimi tarihçiler Cumhuriyet 
döneminde Kur’an’ın çevirilerine müsaade edilmediği ve böyle bir serbestlik ortamının ancak 
Cumhuriyet kurulunca husule geldiği iddiasını savunurlar17. Cumhuriyetten evvel birçok 
Kur’an çevirisi gerçekleştirilmi ştir; bunlar ağırlıklı olarak tefsir çalışmalarıdır. Diğer yandan 

                                                           
13 Burada çeviri araştırmacıları arasında genel kabul gören bir durumun aksine bir tespit yapılabilir: Yerelleştirici 
ve yabancılaştırıcı çeviri yöntemlerinden bahsederken Turgay Kurultay amacın çeviri yöntemini belirlediğini 
söyler (Kurultay, 1985: 191). Bu tespitten hareketle, amacın farklı olmasına göre farklı çeviri yöntemi 
benimsenecektir yargısı çıkarılabilir. Fakat görülüyor ki amacın farklı olması durumunda da aynı çeviri yöntemi 
farklı amaçlar için benimsenebilir. Buradan çıkarılacak sonuç yine çeviri amacının yöntemi belirlediğidir, fakat 
ilave olarak amaç farklı olsa da çeviri yönteminin aynı olabileceğidir. Bir diğer ifadeyle farklı çeviri yöntemleri 
aynı amaca hizmet edebileceği gibi, farklı amaçlar aynı çeviri yöntemini de kullanabilir.  
14 Benzer bir durum Đncil çevirileri için de söz konusudur. Katolik kilisesinin resmi Đncil’i kabul edilen Vulgata 
Đncil’inin çevirmeni Hieronymus ise kaynak metne o denli kutsiyet atfetmedir ki, çeviri yapacak kişilerin ancak 
ilahi ilham alan kimseler olması gerektiğini dahi savunmuştur. Hieronymus metinleri dünyevi (profane) ve 
kutsal (sakrale) olarak ikiye ayırmaktadır. Çevirmenin ise bu iki metin türüne göre bir çeviri yaklaşımı izlemesi 
gerektiğini iddia eder. Ona göre, Kutsal metinlerin tanrı tarafından yazdırılmış olması ile insan tarafından 
üretilmiş metinler arasında fark vardır. Buna göre Kutsal metinlerin sözcük ve cümle dizilişinde dahi bir amaç 
vardır ve çeviri esnasında bunların dizilişi değiştirilmemelidir ki, kaynağa sadık kalınarak, Tanrı’nın sözcük 
sıralanış seçimine uyulmuş olunsun (krş. Yücel, 2007: 38-39). Bu sorunun kaynağı bir otoriteye boyun eğme 
anlayışında saklıdır. Ortaçağ’ın siyasi yapısında Katolik Hristiyan inanışın kökleşmiş, hayatın hemen her 
noktasına nüfuz eden bir durumu vardır. Bu ise kutsal kitabın çevirilerinde de kendini oldukça göstermektedir.     
15 http://biblehub.com/interlinear/ , 06.05.15) Eski ve Yeni Ahit çevirilerinde kullanılan bir yöntem güncel olarak 
belirtilen internet sitesinde görmek mümkündür.  
16 Hidayet Aydar’ın “Türklerde Kur’an Çalışmaları” adlı makalesinde öncelikle Farsça ve sonra Arapçanın 
eğitim dili olduğunu belirtmektedir. Önceleri Türkçe Kur’an çevirilerine rastlamak mümkündür, fakat daha sonra 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu çevirilere daha az rastlanmaktadır. Kur’an’ın Arapça öğrenilip yine aynı 
dil üzerinden Kur’an ile ilgili çalışmaların gerçekleştirildi ğini söyler. Osmanlı medreselerinde daha çok Fars ve 
Arap kökenli müfessirlerin eserleri daha yaygın olduğunu dile getirmiştir. Onun dışında Türkçe bilen 
müfessirlerin dahi eserlerini Arapça kaleme alması söz konusu olmuştur. Cumhuriyet’e gelinceye kadar 
Türkçeye çevrilmiş Kur’an sayısının 10 civarında olduğu vurgulanmaktadır. Genellikle de bu çevirilerin Molla 
Fenari tarafından gerçekleştirilen satır arası çeviriden esinlendikleri düşünülmektedir.  Tanzimat sonrası yeniden 
Kur’an çevirilerinde bir şahlanma söz konusu olmuştur. Bu şahlanmanın altında yatan başlıca sebep Batı’yı taklit 
etmenin ötesinde güçlenen milliyetçilik akımı gösterilebilir. 
17 http://sozcu.com.tr/2012/yazarlar/ugur-dundar/1881.html , 10.04.13) 
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tefrika halinde gazetelerde ayetler çevrilmektedir. Dolayısıyla böyle bir iddianın asılsız 
olduğu söylenebilir18.  

Tanzimat öncesine bakılacak olunursa, Osmanlıya matbaanın çok geç girmesi bir yana, III. 
Ahmet’in Müteferrika matbaasında (1729) dini yayınların basılmasını yasaklamış ve her 
basılacak kitap için ulemadan izin alınması şartını getirmiş olması, Kur’an’ın 
dokunulmazlığını (kutsiyet) bir yönüyle göstermektedir. Babinger de, “Hatt-ı Şerif”in baskıya 
dönüşmesiyle kutsallığının yitirileceği endişesinin o dönemde bulunduğundan bahsetmektedir 
(Babinger, 2004: 7 aktaran Eruz, 2010: 98)19. Bu açıdan bakıldığında sadece kaynak metne ve 
kaynak dile atfedilen bir kutsiyetin ötesinde, kaynak dilin harflerine (Arapça: Kur’an 
harflerine) ve bu harflerin aynı zamanda elle yazılmış olmasına yüklenen bir değerin de söz 
konusu olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Kur’an’ın çevrilmesi bir tarafa, bir de bunun üzerine 
başka bir harf sistemi (Arapça harfleri yerine Latince harfleri) ile basılacak olmasının ayrıca 
(Toury’nin norm kavramı açısından bakıldığında) normları zorlayıcı olacağını düşünmek 
yanlış olmayacaktır. Ancak 1928’den sonra Harf Đnkılabı ile birlikte artık Latin harfleriyle 
Kur’an çevirilerinin yayımlandığı gözlemlenmektedir20.  

Cündioğlu’na göre, dini düşüncelerle siyasi düşünceler arasında ciddi bir koşutluk söz 
konusudur (1998: 19). Siyasi anlamda ciddi bir kırılma olarak kabul edilebilecek Tanzimat 
sonrası, dini alanda da bir değişim arzusunun yaşandığı gözle görülür biçimdedir. Yine 
Cumhuriyet’e geçiş ile birlikte siyasi karakterdeki ciddi değişim din alanında da bir 
dönüşümü tetiklemiştir. Sadece Kur’an çevirileri üzerinden bu değişim karakterini izlemek 
dahi mümkündür. Tanzimat, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet hep bir kırılma noktası olmuş, dini 
alanı teşkil eden Kur’an çevirilerinde ve ikincil neşriyatta (diğer dini yayınlar) bir artış 
gözlemlenmiştir21.  Osman Ergin’e göre, 1908 inkılabından sonra milliyetçilik akımı baş 
göstermiş ve bunun akabinde Türkçe Kur’an tartışmaları duyulmaya başlanmıştır (Ergin, 1943 
aktaran Cündioğlu, 1998: 22). Bir kısım aydınların Türkçe Kur’an’ın gerekliliklerinden 
bahsetmesi, diğer kısmında buna karşı çıkması söz konusu olmuştur. Türkçe Kur’an’ın gerekli 
olmasını vurgulayan kesim özetle şu delilleri sıralarlar (Ali Suavi, Ahmet Agayif, Ziya 
Gökalp, Ahmet Mithat Efendi, Tüccarzade Đbrahim Hilmi, Mehmed Ubeydullah Efendi, Musa 
Cerrullah gibi):  

• Kur’an’ın Türkçe olmasıyla halkın anlayacağı bir dinin var olacağı ve dinin daha 
samimi yaşanacağı, 

                                                           
18 Dücane Cündioğlu bu konuda tarihleriyle birlikte Cumhuriyet öncesi yayımlanan Kur’an tefsirlerini paylaşmış 
ve sadece Cumhuriyetle birlikte Kur’an çevirilerinin bulunduğu yargısını çürütmüştür. Buna göre: “16. yüzyıl: 
Ebu’l-Fadl Muhammed el-Đdris ei-Bitlisi (öl. 1595) tarafından,  Hüseyn b. Ali el-Kaşifi’nin (öl. 1494) “el-
Mevahibu’ul-Aliyye” adlı Farsça Kuran Tefsiri Türkçeye tercüme edilmiştir. 
1830’da Đsmail Ferruh Efendi’nin “Tefsir-i Mevakib” adlı eseri,  Hüseyn b. Ali el-Kaşifi’nin (öl. 1494) “el-
Mevahibu’ul-Aliyye” adlı Farsça Kuran Tefsirinin Türkçesine tercümesidir. 1865 yılında aynı eser iki cilt 
halinde Đstanbul’da basılmıştır. II. Meşrutiyete kadar tam 7 kez basılmıştır: 1865, 1870, 1879, 1899, 1902-1903, 
1905, 1905-1906. 1841-42 Ayıntabi Mehmed Efendi’nin “Tibyan” adlı eseriyle birlikte “Tefsir-i Mevakib” II. 
Meşrutiyet öncesi en çok basılan ve okunan Türkçe tefsir eserler olmuştur” (Cündioğlu, 2011: 22). 
19 Diğer taraftan baskı yoluyla tahrif edilmiş bir eserin hızlı bir biçimde yayılabileceği düşünülmelidir. Oysa 
elyazması nüshaların teknik nedenlerden dolayı çok az olabileceği ve muhtemel bir tahrifat durumunda derhal 
müdahale imkânının bulunabileceği de böyle bir uygulamanın sebebi olarak düşünülebilir.  
20 Fakat burada Batı’da gerçekleştirilen çevirileri müstesna tutmak lazım; bunlar çok daha erken tarihlerde Latin 
harfleriyle yayımlanmıştır. Örnek olarak 1143 tarihinde Robertus Ketenensis ile Hermannus Dalmata’nın 
Latince Kur’an çevirisi bulunmaktadır.  
21 Bu artışın ayrıntılarını görmek için Dücane Cündioğlu’nun (1998) Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet Đdeolojisi 
adlı eserini inceleyiniz. 
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• Arapça bilmeyen halkın dinin esaslarına vakıf olamadığı, 

• Dinin lisanla kaim olmadığı, 

• Tefsirlerin çok uzun olmasından dolayı kimsenin bunu okumadığı, 

• Kur’an’ın asıl kutsiyetinin içeriğinde oluşu, Arapça gibi dildeki kutsiyetin ikincil 
derece bir öneme sahip olduğu, 

• Türkçe Kur’an olmadığı için Kur’an referans alınarak rivayet edilen şeylerin kontrol 
edilemediği ve bundan dolayı da bin türlü aslı astarı olmayan rivayetin olduğudur. 

Çevrilmesine karşı çıkan ise (Mustafa Sabri Efendi, Haşim Nahid gibi) karşı çıkışlarını şöyle 
gerekçelendirirler:   

• Kur’an’ın çevirisinin zaten tefsir olarak var olduğu, 

• Çeviri ile Türkçe ibadet gibi dinde reformist hareketlerin maksat bulunduğu,  

• Asıl Kur’an’ın (Arapça orijinal) yerine Türkçe çevirisinin ikame edilmek istendiğidir. 

2. Cumhuriyet Dönemi Kuran Çevirilerine Toury’nin Çeviribilimi Yaklaş ımlarıyla 
Bakmak 

1908 inkılabından sonra evvela diğer Müslümanlar arasında, daha sonra da Türkler arasında 
milliyetçilik akımları başlamış ve bunun üzerine yavaş yavaş Türkçe Kur’an olması 
konusunda tartışmalar filizlenmiştir. Bu tartışmalar arasında birçok Kur’an çevirileri 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanının ilk aylarında benzer bir teşebbüs 
görülmektedir. Đki tane Kur’an çevirisi Nur’ul Beyan ve Kur’an’ı Kerim Tercemesi ortaya 
çıkmış ve çok geçmeden Türkçe Kur’an’ı Kerim bunu takip etmiştir (Cündioğlu, 1998: 20-
22).  

1908’den önce Kur’an’ı Türkçeye çeviren fakat yayımlama imkânı bulamayan ve II. 
Meşrutiyetin ilanıyla eserinin ilk formasını bastığı halde devamını getiremeyen, fakat 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra amacına ulaşan Seyyid Süleyman Tevfik el-Hüseyni, 
“Saltanat döneminde Kur’an’ın Türkçe olma ihtiyacı görülemezdi ve görülemedi de. 
Kendilerine fevkalade kuvvet istinat edenler Kur’an’ın millet tarafından anlaşılmasından 
korkarlardı. Saltanat devrinin baskısı bilhassa Kur’an’ın Türkçeye tercümesinden ürküyordu” 
(Cündioğlu, 1998: 29) demektedir. Dönemin hükümdarlarından Sultan Abdulhamid, 
Kur’an’ın Türkçeye çevirisinde art niyetin bulunduğunu sezdiğinden bizzat kendisi tercümeye 
müsaade etmemiştir. Hatta dönemin şeyhülislamı dahi bir fetva ile bu konuda engelleyici bir 
rol üstlenmiştir (Aydar, 1999: 175). 

Naci Kasım’a göre ise Kur’an çevirisinin basılması işine önceden başlandığı halde zamanın 
kâbus-ı hurafatından22 ürken matbaacının bunu devam ettirmediğine, ancak Cumhuriyet 
dönemi bu çevirinin basılmasında başarı hâsıl olduğunu bildirmektedir. Bir dönem Maarif 
Kütüphanesi’nin Kur’an-ı Kerim tercümesini basmaya kalkıştığını ancak hurufatın 
protestoları karşısında bunu başaramayıp ancak Cumhuriyetin kurulmasıyla tekrar bu gücü 
elde ettiğini vurgular (Cündioğlu, 1998: 30). Cumhuriyet öncesi Kur’an çevirisiyle ilgili 
normların, Cumhuriyet sonrası normlara göre bir değişim geçirdiği buradan okunabilir. 
Kur’an çevirileri konusunda gitgide bir serbestleşmenin görüldüğü söylenebilir. 

                                                           
22 Dinde tutuculuklarından dolayı Kur’an’ın çevrilmemesi konusunda baskı yapanlar kast edilmektedir. 
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II. Meşrutiyet’ten itibaren ulema kesimi sürekli ithamlara, eleştirilere maruz kalıyordu. 
Toplumdaki saygınlığının azaltılması için topluca ulemanın yetersizliğinden, cahilliğinden, 
gafletinden, miskinliğinden bahsediliyor ve ulema yeniliklerin önünde büyük bir engel olarak 
gösteriliyordu (Cündioğlu, 1998: 38). Ulema eski normları savunuyor, ulemayı eleştirenler ise 
yeni normları savunan kesimi oluşturuyordu. Bu gerilim içerisinde Kur’an Türkçeye tercüme 
ediliyor fakat yayımlanamıyor ya da hiç tercüme edilemiyor ama buna yönelik şiddetli normu 
zorlayıcı ve dönüştürücü fikirler gazete köşelerinde, dergilerde23 serdediliyordu. Bu 
bakımdan, normlara yönelik Cumhuriyet’in kurulması bir kırılma olarak kabul edilebilir, 
çünkü Cumhuriyet’le birlikte eski normlara dair kurumsallaşmış bir takım yapılar ortadan 
kaldırılmış, ulemanın saygınlığı azaltılmış ve yenilikçi normlar devreye girmişti. Bu ise 
Kur’an çevirisini tefsir şeklinde değil de, tek bir nüsha halinde doğrudan bir “Türkçe Kur’an” 
biçiminde hazırlamayı mümkün kılmıştı. 

1927’de Diyanet Đşleri Başkanı Rıfat Börekçi döneminde hutbeler Türkçeleştirilmi ş ve kitap 
olarak basılmıştır (Cündioğlu, 1998: 60). Devlet eliyle dini metinlerin Türkçeleştirilmesi 
girişimleri tepeden inme bir eğilimi göstermektedir. Bu bakımdan aslında bir norm kırılması 
olarak tanımlanabilecek bu eylemin dirençle karşılaşması doğaldır. Fakat normu delici bir 
eylemde bulunan merci Diyanet Đşleri Başkanlığı olunca, hem devlet otoritesi olması 
bakımından, hem de dini temsil eden resmi, saygın ve en üst makam olan bu merci, normun 
delinmesinden ortaya çıkabilecek direnci göğüsleyebilecek güçte olup, onun normların 
değişmesinde bizzat rol aldığı söylenebilir.  

Đbrahim Hilmi, Cumhuriyet’ten önce Kur’an çevirilerini peyderpey yayımlamış olsa da onu 
tek bir nüsha halinde Arapçasının karşısına koyamamıştır. Ancak Cumhuriyet kurulduktan 
sonra, 1926 yılında tamamını tek bir nüsha halinde yayımlamıştır. Bu bakımdan Cumhuriyet 
dönemi normlarının bir çevirinin yayımlanmasında ya da Cumhuriyet öncesindeki normların, 
bir çevirinin yayımlanmamasında rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin çıkarımda 
bulunulabilir. Yine 1908 öncesi -Abdulhamid döneminde- Kur’an’ı Türkçeye çevirmiş 
(Terceme-i Şerif) bulunan, II. Meşrutiyet döneminde bir kısmını yayımlatan ve daha sonra 
Cumhuriyet kurulunca da tamamını yayımlatan Seyyid Süleyman Tevfik el-Hüseyni, 
normların çeviriye nasıl etki edebildikleri konusunda örnek teşkil etmektedir. Terceme-i 
Şerif’ in ilk yayımcılarından Naci Kasım’da bu eserin yayımlanmasına dönemin şartlarının 
müsaade etmediği ve bu şartlardan çekinildiği için eserin çevrilmiş olmasına rağmen 
yayımlanmamış olduğunu dile getirir. Diğer bir yayımcı olan Tüccarzade Đbrahim Hilmi ise, 
Cumhuriyet’in müsadekarlığı sayesinde dini Türkçe anlamaya ve yaşamaya başlandığından 
itibaren Nur’ul-Beyan’ı yayımladığını bildirir (Cündioğlu, 1998: 23-33). Normların bu denli 
erek kültür iktidarıyla ilintili olduğu dönemler ise daha çok siyasi anlamda kırılma yaşanan 
dönemlerdir, denilebilir. Buna örnek olarak Tanzimat, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in 
kırılması verilebilir. Ancak siyasi muhtevasında bu denli kırılma oluşturacak iktidar 
değişimleri çevirinin de yer aldığı dizge üzerinde tesir edici rol oynayabilir ve bir norm 
değişikli ği söz konusu olur.   

Toury’ye göre, gerek çevirilerin ortaya çıkmasına, gerekse çıkamamasına ya da parça parça 
yayımlanmasına etki eden normlar vardır. Tüm bu çevirileri yönlendiren norm değişimlerini 
                                                           
23 Đslam Mecmuası, Sırat-ı Müstakim (daha sonra adı Sebilurreşad) gibi dini muhtevası olan dergilerde tefsir 
mantığında tercümeler yer alıyordu. Fakat Türkçe Kur’an mantığında bir çeviriden bahsetmek mümkün değildir. 
Hatta bu tefsiri çevirileri de Türkçe Kur’an mantığındaki bir çeviriye muhalif görüşte olanlar yapıyordu. 
Örneğin, Manastırlı Rıfat, Mehmet Akif, Bereketzade Đsmail Hakkı, Milaslı Đsmail Hakkı, Manastırlı Đsmail 
Hakkı, Mehmed Fahreddin, Ahmet Hamdi Aksekili bunlar arasında yer almaktadır (Aybar, 1999: 178).  
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anlamak için çeviri metinlerde gözlemlenen normlar iki şekilde elde edilebilir. Birincisi çeviri 
metnin incelenmesi, çünkü onda çevirmenin erek kültüre normlarına göre uyguladığı kararlar 
bulunmaktadır. Bunları tespit etmekle erek kültür normlarına dair bulgular sağlayabilir. 
Đkincisi ise yan metinlerin incelenmesiyle mümkün olur. Yan metinler çeviri ve çevirmenler 
üzerine oluşmuş bir üstsöylemin oluşturulduğu eleştiri yazıları, röportajlar ve tanıtım yazıları 
gibi malzemelerden bir araya gelir. Gürçağlar, Toury’ye ilave olarak çeviri normlarının ortaya 
çıkartılabilmesi adına önsöz, sonsöz, dipnot, kapak yazıları vb. gibi çeviriyle fiziksel temas 
içerisinde olan yan metinlerin de incelenebileceğini belirtir (Gürçağlar, 2011: 138). Toury’ye 
göre, normlar doğrudan gözlemlenemezler, bu yüzden iki ana kaynaktan yararlanılarak 
yeniden oluşturulmaları mümkündür. Bunlar “metin içi” ve “metin dışı” kaynaklardır. Metin 
içi kaynaklar, normların yeniden oluşturulması için çevrilmiş metinlerdir. Metin dışı 
kaynaklar ise, çevirmenlerin, editörlerin, yayıncıların ve çeviri etkinliğiyle uğraşan ya da 
bağlantılı olan başka insanların açıklamalarıdır. Bu çalışma içerisinde de, Cumhuriyet 
dönemindeki Kur’an çevirilerine etki eden normların ortaya çıkartılabilmesi için özellikle 
Kur’an çevirisi yapmış çevirmenlerin, Kur’an çevirisiyle ilgili fikirleri bulunan uzmanların, 
yayıncıların ve eleştirmenlerin eleştirileri, önsözleri, gazete yazıları ele alınacak ve görüşleri 
değerlendirilerek norm değişimin izleri aranacaktır. 

Toury, çevirmen kararlarını bir kültürün içerisindeki normların belirlediğinden bahseder. Ona 
göre, çeviri etkinliği daha çok kültürel açıdan önemli bir etkinliktir ve bu etkinlik içerisinde 
çeviri yapılacak olan bir topluluğun uygun gördüğü işlevi, yine toplum tarafından uygun 
görülen bir biçimde yerine getirmektir. Bu açıdan çevirmen olabilmenin ön şartı bir toplumun 
uygun gördüğü şeylerin bilinmesi ve kısıtlayabilecek zorlukların aşılabilmesi için normların 
öğrenilip benimsenmesidir  (2008: 149). Burada çevrilecek olan metnin toplumun nezdinde 
nasıl bir öneme sahip olduğu, gerçekleştirilecek olan çevirinin yöntemini de tayin edici 
olabileceği söylenebilir.   

Toury’ye göre normlar genel ve özel olarak bir skalanın iki farklı ucunda durmaktadır. 
Normların kimileri güçlü ve neredeyse kural gibidir, kimileri de zayıftır. Çevirmen kendi 
öznelliği ile bunu algılar ve sınıflandırır. Bu yüzden norm kısıtlamaları net değildir. Normlar 
bir topluluğun paylaştığı genel değerlerin (yanlış/doğru) ve düşüncelerin belirli durumlar için 
uygun ve geçerli olan davranış talimatlarına tercümesi olarak görülür (krş. 2008: 151).  

Çeşitli savaşlar, sömürgecilikler, işçi göçleri, refah arayışları gibi nedenlerden dolayı modern 
toplumları normları bakımından homojen kabul etmemek gerekir. Bu açıdan toplumun belirli 
bir kesiminin normları ile diğer bir kesiminin normları ve bunların özgül bir norma atfettikleri 
değer arasında farklar bulunabilir. Zaten Toury’nin de ifade ettiği gibi, normların genel ve 
öznel yönleri vardır ve her norm çevirmenin kendi bireyselliği ile algılanıp pratiklerine nüfuz 
eder. Kimi normlar o toplumun bir parçası olan ve kural koyma, kurallara uyulmasını 
denetleme, uyulmadığı takdirde cezalandırma gücü olan toplumdaki bir egemen sınıf ya da 
bizzat toplumu yöneten bir lider tarafından özellikle himaye edilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında Kur’an çevirileri sayesinde Tanzimat sonrası ve Erken Cumhuriyet devirlerinde 
ciddi bir norm zorlanmasının yaşandığı görülmektedir. Fakat bu norm zorlamasına mukabil 
direncin Cumhuriyet öncesinde çok daha güçlü, Cumhuriyet kurulduktan sonra çok daha 
serbest olduğu söylenebilir.  

Örneğin Tüccarzade Đbrahim Hilmi de Cumhuriyet dönemi Kur’an çevirilerini ilk 
yayımlayanlardandır. Hilmi, Cumhuriyet hükümetinin “müsadekar” oluşu sayesinde dinin 
toplumun kendi dilinde anlaşılıp, icra edilmeye başlandığı andan itibaren büyük bir himmetle 
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Nur’ul Beyan’ı yayımlamaya başladığını belirtir (krş. Cündioğlu, 1998: 30-31). Hilmi’nin 
“müsadekarlık” tespiti Cumhuriyet dönemindeki görece daha yumuşak olan Kur’an çevirileri 
karşısındaki norm tavrına vurgu yaparak onun Kur’an çevirileri konusunda daha serbestlik 
sağlayıcı olduğunu ima eder. Hilmi’nin ifadelerinden de Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet 
sonrası Kur’an çevirileri açısından norm farkının ortada olduğu kolayca anlaşılmaktadır.  

Toury’ye göre, bir dizgede normların değişmesi, bütün çevirmenlerin söz konusu değişiklikler 
karşısında edilgen olduğu anlamına gelmez. Bilakis çevirmenlerin çoğunluğu, etkinlikleri 
aracılığıyla bu normların değişme sürecine yardımcı olur (2008: 156). Buna göre Meşrutiyet 
dönemindeki tercüme çalışmaları karşısındaki katı normların olduğu göz önünde 
bulundurulursa, çevirmenlerin bu zaman zarfı içerisinde etkin bir vaziyet almasıyla 
Cumhuriyet’e gelindiğinde normların zayıflamasına yardımcı olduğu söylenebilir. Diğer 
taraftan sadece çevirmenler değil, aynı zamanda çeviri işinin etrafında rol alan tüm 
yayımcılar, aydınlar, siyaset adamları vb. normlar karşısında risk almaktadır ve bu açıdan 
normların zayıflamasına öncülük etmektedir, denilebilir. 

II. Meşrutiyet ile Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesi tartışmaları başlamış, normların sorgulandığı 
bir zemin ortaya çıkmıştır. Böylece –Toury’nin belirttiği- skalanın üstünde yer alan Türkçe 
Kur’an çevirilerine gösterilen norm tavrı bu tartışmalar sayesinde zayıflatılmış ve Türkçe 
Kur’an örnekleri birer birer yayımlanmaya başlanmıştır. Toury’ye göre normlar keyfi 
davranışların gitgide önem kazanmasıyla ortaya çıkabilir ama bunun tam tersi de söz konusu 
olabilir. Normların geçerli olmasındaki ya da gücündeki değişim, o normların toplum içindeki 
statülerinin değişmesiyle ilgilidir (2008: 150). Meşrutiyet sonrası siyasi ortamın Meşrutiyet 
öncesine göre daha serbest olması, bireysel girişimleri tetiklemiş ve bu girişimler Kur’an 
çevirileri konusunda direnen normları zayıflatmıştır, denilebilir. Öyle ki önceleri gazetelerde 
parça parça yayımlanan Kur’an’ın Türkçe olan çevirileri daha sonra yerini tek bir metne 
(kitaba) bırakmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanının ilk aylarında basında Türkçe tercüme 
konusunda ciddi münakaşalar başlamıştır. Tam da bu esnada Tafsil’ul-Beyan adı altında bir 
Türkçe Kur’an çevirisinin yayımlandığı görülmektedir. Sadece gazetelerde değil, aynı 
zamanda dönemin birçok ciddi mecmuasında Kur’an ayetlerinin tercümeleri yayımlanmaya 
başlanmış. Denilebilir ki, I. Dünya Savaşı’ndan itibaren basında müstakil çeviri teşebbüslerin 
ortaya çıktığı görülmüştür (krş. Cündioğlu, 1998: 20). Burada gerçekleştirilen bu gibi 
çalışmaların belirli bir sistematiğinin olduğunu, güçlü toplumsal bir yönelim içerdiğini 
söylemek zordur. Bu yönelim daha ziyade toplumun entelektüel tabakasındaki belirli bir 
kesiminin rol aldığı ve dönemin ruhunu yansıtan dünya görüşü kapsamında gerçekleştir(t)diği 
eylemler bütünü içerisinde görülebilir. 

Tanzimat’la birlikte Batı eğitim sisteminin hızlı bir şekilde toplumun daha geniş kesimlerine 
yayılması ve Batı tarzı eğitimin verilmesi sonucunda eski normlardan sapma yaşandığı öne 
sürülebilir. Eğitim kurumlarının bireyin toplumsallaşma süreçlerini hızlandırıldığı göz önünde 
bulundurulursa, Toury’nin de dediği gibi, bireylerin yaptırım içeren normları kendi 
toplumsallaşma süreçlerinde ediniyor olmaları (2008: 151) açısından Batı tarzında eğitimin 
neticesinde Kur’an çevirilerine yönelik yaptırım içeren normlarda bir çözülme olabileceği 
düşünülebilir. Nitekim eski müfredatın yerine Batı tarzı pozitif ilimlerin ağırlık merkezini 
oluşturduğu bir eğitim sistemi, toplumun Kur’an’ın orijinalinden anlamlar üretme kapasitesini 
de zayıflattığı ve bunun neticesinde Kur’an çevirilerine ihtiyacın doğduğu görüşünün de 
güçlenmesine neden olduğu söylenebilir.    
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Diğer taraftan normlarda yeteri kadar bir çözülme/zayıflama olmadıysa, normlara karşı 
girişilen bir eylemde dirençle karşılaşılacağı beklenmelidir. Fakat bireysel anlamda normları 
zorlayıcı hareketler üzerinden normsuzluk sonucuna varılamaz. Toury’ye göre de, normlardan 
sapmalar normları geçersiz kılmaz, bu gibi sapmalar olduğunda genellikle ödenmesi gereken 
bedeller vardır (2008: 151). Ya bu bedelleri ödenmeye razı gelinir, fakat bu bedel ödemenin 
karşılığında da yüksek idealler ya da beklentilerin gerçekleşeceği umudu beslenir ya da bedel 
ödeme riskini düşürücü yollara tevessül edilir. Örneğin iki ciltten oluşan Nur’ul-Beyan adlı 
Kur’an tercümesinde çevirmenin adı yerine  “müteaddit tefsirlere müracaatla bir heyet 
tarafından hazırlanmıştır” ifadesi kullanılmıştır. Oysa Nur’ul Beyan’ın ilk baskısı 1921 
senesinde gerçekleşirken, çevirmeninin de önsözüne adını koyan Şeyh Muhsin-i Fani’nin 
olduğu daha sonra o dönemde gerçekleştirilen eleştirel yazılarla ortaya çıkarılmıştır. Şiddetli 
bir eleştiriye uğramaktan kurtulamayan bu eserin tek bir çevirmen eliyle gerçekleştirilmediği 
fikri yayılmak istenmiş, böylece normlara karşı geliştirilen bir çeviri eyleminin neticesinde 
ödenecek bedel hafifletilmek istense de muvaffak olunamamıştır. Aynı eserin önsözünde 
(özetle) bu eserden dini hükümler çıkartılması amacı güdülmediği, sadece imkân ölçüsünde 
içindeki manalarını anlamaya hizmet edeceğinin göz önünde bulundurulduğu ifade edilmiştir 
(krş. Altuntaş, 2006: 66-76). Bu açıklamayla erek kitleye bir bakıma kaynak metin (orijinal 
Kur’an) ve erek metin arasındaki statü farkı göz önünde bulunduruluyor imajı yansıtılıyor 
olabilir. Dolayısıyla –Toury’nin de bahsettiği- normdan sapmanın ağır bedelinin bu sayede 
hafifletiliyor olması mümkündür  

Nur’ul Beyan’da olduğu gibi bir örnek daha verilebilir. Đbrahim Hilmi tarafından yayımlanan 
ve çevirmeni de Zeki Meğamiz olan Türkçe Kur’an’ı Kerim Tercümesi adlı eser, 1926 yılında 
Đstanbul Marifet Matbaası’nda basılmıştır. Eserin üzerinde her ne kadar tercümenin ilim 
adamları heyetince yapıldığı ifade edilmiş olsa da eserin çevirmeni Zeki Meğazim adında 
Hristiyan bir Arap’tır. Đbrahim Hilmi bu baskıdan 15 yıl önce aynı eseri parça parça 
yayımlarken onun norma aykırı davranışı sonucunda ortaya çıkan tepkilerden dolayı hükümet, 
bu normu kurallaştırmış, hatta kanunlaştırmıştır ve bu eserin yayımı yasaklamıştır. Bir 
Hristiyan’a tercüme ettirilen kaynak metin Kur’an-ı Kerim olunca, normun aşırı zorlanacağını 
bilen yayımcı Đbrahim Hilmi, bunun yerine eserin “Muktedir bir Heyet” tarafından çevrildiği 
bilgisini yaymak istemiş olabilir.  

Altuntaş, “Cumhuriyet kurulduktan sonra, harf devriminin gerçekleştirildi ği 1928 yılına 
kadar ortalama olarak her yıl bir tercümenin yapıldığını görüyoruz”  (2006: 66) demektedir. 
Bu tercümeler üzerine ilim çevrelerinde ve basında yoğun tartışmalar yaşanmış ve konu 
hakkında ciddi eleştiriler yazılmış olmasının sonucunda (normları kurallaştırıcı kanunlar 
haline getirme gücünü elinde bulunduran) durum dönemin Büyük Millet Meclisi’ne intikal 
etmiş ve orada görüşülmüştür. Büyük Millet Meclisi’ndeki tartışmaların sonucunda Kur’an’ın 
çevrilmesine karar verilmiştir. Tercümenin toplum nezdinde itibar sahibi olan, bilgisine 
güvenilen, bu işin ehli sayılabilecek kimselere tevdi edilmesine karar verilmiştir. Devletin 
kasasından ödenek ayrılmış ve Kur’an’ın tercüme işi Mehmet Akif Ersoy’a, tefsir işi Elmalılı 
Hamdi Yazır’a ve Sahih-i Buhari’nin tercüme ve şerhi işi de Babanzade Ahmet Naim’e 
verilmiştir (krş. Altuntaş, 2006: 97-100). Toplumun belirli bir hassasiyetinin olduğu konu, 
toplum nezdinde saygın bir konuma sahip olan ve Kur’an’ın Türkçeye aktarılma işini en iyi 
görebileceği kimselere verilmesi de norm ihlali konusunda yumuşatıcı bir işlev olarak tespit 
edilebilir.  

Toury ayrıca, çeviri iki farklı norm içerir; bunlar kültürel ve dilsel normlardır (2008: 151), 
demektedir. Fakat dönemin baskıcı ya da hürriyetçi oluşu doğrudan o toplumun kültür ya da 
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dil normlarıyla da ilintili olmayabilir; dolayısıyla burada münferit olarak siyasi normların da 
bulunabileceği ve bu normların çeviri için bu açıdan yönlendirici olabileceğini düşünmek 
gerekir. Bu üçüncü norm toplumun geniş tabanından bağımsız ya da ona bağımlı da ortaya 
çıkabilir. Toplumun yapma/etme biçimlerine, yöntemlerine etki ettiği için belirleyici bir rol 
üstlenen bir olgu olduğundan norm kategorisine alınabilir.  

Diğer taraftan Toury, normların kısıtlamaları eğer söz konusu olmasaydı, çeviri ürünü net bir 
ölçütü olmaksızın çevirmenin öznelliği ile ortaya çıkabilirdi (2008: 152) demektedir. O halde 
aynı normlara karşı çıkış sergileyen ve aynı kaynak metinlerden gerçekleştirilmi ş çevirilerin 
benzer bir karakter taşıyor olması ya da aynı kaynak metinden gerçekleştirilmi ş ve ortak bir 
biçimde normlarla uyum içinde olan bir çevirinin de karakterlerinin benzer olabileceği 
düşünülebilir. Fakat aynı kaynak metinden çevrilen eserlerin yine aynı normlara maruz 
kalması sonucu mutlak anlamda örtüşeceği fikri yanlıştır. Çünkü Toury’ye göre de, çeviride 
mutlak sadakat ya da mutlak serbestlikten bahsetmek mümkün değildir. Çeviri kararları iki uç 
arasında bir bileşim ya da uzlaşma sağlayan kararlar olacaktır (2008: 153). Bu iki uç, kaynağa 
ya da ereğe odaklı olma eğilimidir.  

Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesine karşı çok güçlü normlar olmasına rağmen, toplumun bir 
kesimin bu normların yaptırımlarını göze alarak eylemde bulunması mümkündür. Toury bu 
konuda “içeriği ne olursa olsun, bir normun bir toplumun tüm kesimleri için -aynı ölçüde ya 
da herhangi bir şekilde- geçerli olması zorunluluğu yoktur” (2008: 156) demektedir. Bu da 
Cumhuriyet döneminde Kur’an’ın Türkçeye aktarılması noktasında tefsirci bir yaklaşım 
gösteren ve bu anlamda normlarla uyumluluk sergileyen bir kesimle, “Türkçe Kur’an”24 gibi 
normlara somut bir karşı çıkış içeren bir başlık kullanabilen bir kesimin aynı ortamda 
bulunduğu görülmektedir. 

Toury’ye göre, her metin işlev gördüğü kültürüyle ilintilidir; buna göre de kaynak metnin erek 
metinle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Çünkü bir metin üretildiği andan itibaren artık 
üretildiği ortamın kültürel faktörlerine maruz kalmaktadır25. Çeviri süreçleri ve bunun 
sonucundaki çeviri ürünü erek kültürü etkileme imkânına sahiptir. Fakat aynı zamanda erek 
kültürdeki bir boşluk ya da erek kültürün çeviriyi doğuran başka gereklilikleri, bir çevirinin 
gerçekleşmesi için sebep oluşturabilir. Çevirinin bir boşluğu doldurması ise erek kültürde bir 
değişimi tetiklemektedir. Bu açıdan çevirinin erek kültürde değişim yaratıcı etkisi çeviri 
metnin işlevi ve ayrıca metin özellikleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Toury, 1995: 15 
aktaran Stolze, 2005: 155)26.  Kur’an çevirileri açısından bakıldığında çeviri ürününün erek 
kültürü etkilediği görülmektedir. Öyle ki, bu konuda farklı reaksiyonlar ortaya çıkmış ve 
sonuç olarak iş devlet eliyle Kur’an çevirisi yapılmasına kadar varmıştır. Kur’an çevirilerin 
metin işlevi bakımından toplumun kültüründe büyük değişimlere meydan vereceği 
düşünülebilir, bu açıdan metin işlevi yönüyle Kur’an çevirilerinin önemi inkâr edilemez 
görülebilir.  

Çevirinin erek kültürde bir boşluğu doldurması, o metnin daha önce hiç çevrilmemiş olup, ilk 
defa bir kültüre girdiği ve bir boşluğu doldurduğunda değişimi tetikleyici bir nitelik 
kazanacağı düşünülmemelidir. Çünkü bir kaynak metin çevrildikten sonra, erek kitlesinin o 
çeviriye yüklediği işlev bakımından, erek metinin boşluk doldurucu bir niteliğe sahip olduğu 
söylenebilir. Örneğin Kur’an çevirilerinin Cumhuriyet’ten önce de yürütüldüğü bilinmektedir,  

                                                           
24 Cemil Said’in Türkçe Kur’an’ı Kerimi (Altuntaş, 2006: 76) 
25 Hatta üretilmeden önce dahi bu faktörler çerçevesinde tasarlanmakta olup, erek odaklı hale gelmektedir. 
26 Çeviri yazara aittir. 
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fakat bunun erek kültürde değişim yaratıcı bir etki doğuracağı düşünülmemiştir. Ancak aynı 
erek metin üzerinde farklı çeviri politikalarının, stratejilerin, yöntemlerin ve tekniklerin 
kullanılması neticesinde erek kültürde bir değişim aracı olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu 
bakımdan Türkçe Kur’an çevirilerin işlevi Türkçe ibadet, Türkçe Đslamiyet gibi işlevler 
üstlenebileceği, böyle bir misyonunun olduğu çıkarımında bulunulmuştur27. Tefsir çalışmaları 
çeviri stratejisi bakımından masum görülürken, doğrudan “Türkçe Kur’an” bağlamında bir 
eşdeğerlik arayıcı çeviri ise (toplumdaki belirli bir kesim tarafından) toplumun normlarıyla 
çatışmacı bir işleve sahip olarak sınıflandırılmıştır. Toury’ye göre, bir çevirinin erek kültür 
dizgesinde üsteleneceği rol (işlev) aynı zamanda erek kültürde o çevirinin (ürünün) konumunu 
ortaya koyarken, böyle bir ürünü ve işlevi ortaya çıkarmanın da çeviri stratejilerini (süreç) 
tespit edici olacağı ifade edilmektedir (1995: 13). 

Buradan yola çıkarak Erken Cumhuriyet dönemindeki Kur’an çevirileri düşünüldüğünde 
denilebilir ki, Türkçeye çevrilmiş Kur’an’a erek kültürde, yani Cumhuriyet Türkiye’sinde 
biçilen rol, onun çeviri stratejisini ortaya koyabilir. Bu ikisi arasında bir sebep sonuç ilişkisi 
bulunmaktadır. Fakat her zaman bir çevirinin işlevi onun öncesindeki stratejisini ortaya 
koyucu değildir. Çünkü Hans J. Vermeer’in de değindiği gibi, bir metnin işlevi o metnin 
hedef kitlesiyle ilintilidir ve hedef kitlenin üreticisiyle bağı kopmuş bulunan ürünle nasıl bir 
bağ kuracağı ve bu anlamda o metnin nasıl bir işlev kazanacağı meçhuldür (Vermeer, 2008: 
166). Asıl bilinen ise, erek metnin yükleneceği işlevin çevirmenin çeviri stratejilerinden çok, 
erek kitlenin o metne yüklediği, o metinden beklediği ile ilgili olduğudur. Dolayısıyla bir 
çeviri metnin işlevinden yola çıkarak, çevirmenin ona atfettiği stratejilere yönelik bilgi almak 
kişiyi her zaman doğru sonuçlara yöneltmeyebilir.  

Çevirilerin diğer önemli bir özelliği ise, üretildiği bir erek kültürdeki diğer ürünleri de 
etkileyebilmesidir (krş. Toury, 1995: 27). Bu anlamda yeni çevirilerin erek kültürün bir ürünü 
olduğu düşünülürse, bir çevirinin kendisinden sonra yapılacak çevirileri de etkileyebileceği 
düşünülmelidir. O halde Tanzimat döneminde başlamış olan tefsirden meale doğru 
yönelmelerin, Cumhuriyet döneminde yapılacak doğrudan Türkçe Kur’an çevirileri için birer 
öncü olduğu ve Türkçe Kur’an çevirisine meşruiyet kazandırdığı söylenebilir.  

 

Sonuç 

Kur’an çevirilerinde sadık-serbest kavramının içeriği değişmektedir. Sadakat, çeviri 
araştırmalarında klasik anlamda kaynak metnin özelliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmakken, 
tefsir tarzında bir çeviride sadakatten en geniş manada kaynak metinden uzaklaşan bir çeviri 
yaklaşımı anlaşılmaktadır. Burada sadakatin neye gösterileceği sorusu akla gelmektedir. 
Tefsirde sadakat metnin içeriğine, kutsal metnin eşdeğerinin oluşturulamayacağı dini 
prensiplere duyulmuştur. Bu bakımdan tarihi bağlam içerisinde, nüzul sebepleri dikkate 
alınarak açıklamalı bir çeviri gerçekleştirilmi ştir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Kur’an 
çevirilerinde bu sadakatten taviz verildiği, kaynak metne tefsirle gösterilecek bir sadakat 
yerine kaynak metne eşdeğer bir metin yaratma sadakatine gidildiği görülmektedir. Oysa 
böyle bir sadakatin dönemin normlarına bir karşı çıkış içerdiği yan metinler vasıtasıyla 
görülmüştür.  

                                                           
27 Bu makalenin ana kaynaklarından biri olan Dücane Cündioğlu’nun “Cumhuriyet Đdeolojisi ve Türkçe Kur’an” 
adlı eserinin içerisinde böyle düşünen dönemin birçok aydınının görüşleri ve endişeleri yer almaktadır.  
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Toury’nin norm kavramıyla Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerindeki Kur’an 
çevirilerinin ve yan metinlerin böyle bir inceleme için veri sağladığı saptanmıştır. Buna göre 
Cumhuriyet döneminde Kur’an çevirilerine karşı normların, Meşrutiyet’e ve Meşrutiyet 
öncesine göre daha zayıf olduğu gözlemlenmiştir. II. Meşrutiyet’ten sonra Kur’an çevirileri 
konusunda normların giderek zayıfladığını, tefsir olmayan Kur’an çevirilerinin sayısındaki 
artıştan ve ciddiyetsiz çalışmalardan da görmek mümkündür.  

 

Kaynaklar 

Altuntaş, H. (2006). Kur’an’ın Tercümesi ve Tercüme ile Namaz Meselesi. Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları. Ankara 

Aydar, H. (1999). Türklerde Kuran Çalışmaları. Đstanbul Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi 
Dergisi. Sayı:1. Đstanbul 

Cündioğlu, D. (1998). Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet Đdeolojisi. Kitabevi Yayınları. Đstanbul 

Cündioğlu, D. (2011). Kur’an Çevirilerinin Dünyası. Kapı Yayınları. Đstanbul 

Eruz, S. (2010). Çokkültürlülük ve Çeviri. Multilingual Yayınları. Đstanbul 

Kurultay, T. (1985). Çeviri Yöntemi Üzerine Düşüncesiyle F. Schleiermacher. Editör: Ahmet 
Cemal, Dün ve Bugün Çeviri, Bilim Felsefe Sanat Yayınları, Đstnabul, s.191 

Gürçağlar, Ş. (2011). Çevirinin ABC’si. Say Yayınları. Đstanbul 

Salevsky, H. (1998). Handbuch Translation. Yay. Haz.: Snell-Hornby ve diğ., Stauffenburg 
Verlag. Tübingen, s.274-277 

Stolze, R. (2005). Übersetzungstheorien. Narr Studienbücher 4. Auflage  

Toury, G. (2008). Çeviri Seçkisi II. Yay. Haz.: Mehmet Rıfat. Sel Yayıncılık. Đstanbul 

Ülken, H.Z. (1997). Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü. Ülken Yayınları. Đstanbul 

Vermeer. H.J. (2008). Çevirinin Doğası. Yay. Haz.: Mehmet Rıfat. Sel Yayıncılık. Đstanbul 

Yücel, F. (2007). Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Dost Kitapevi. Ankara 

 

Đnternet Kaynakları 

Karadağ, A. B. (2006). Farklı Dünya Görüşleri Farklı Yorumlar, Farklı Çeviriler… Kuran 
Çevirileri. (http://ceviribilim.com/?p=225 , 05.05.15) 

Bedri, M. (2001), Bir Dönem Türkçe Kuran Tartışmaları. 
(http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/bir-donem-turkce-kuran-tartismalari  , 
06.05.15) 

Bibelhub, Interlineal Çeviri için. (http://biblehub.com/interlinear/ , 06.05.15) 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 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  
 

475 

ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRK ĐYE: TÜRK ĐYE’DEK Đ ÇOCUK GÖÇMENLER VE 
SIĞINMACI A ĐLELERE TANINAN HAKLAR VE DAHA Đ YĐ UYGULAMALAR Đ ÇĐN 

ÖNERILER 

Abdurrahman YILMAZ ∗∗∗∗ 

Öz 

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle hem farklı göç türlerinin güzergahı üzerinde bulunmakta hem de farklı göçmen 
kitlelerini barındırmaktadır. Bu göçmen kitleleri içerisinde, çocuklar ile aile olarak göç eden sığınmacılar da 
bulunmaktadır. Türkiye’deki sığınmacı aileler geçici sığınmacı statüsünde uydu kentlerde ikamet ederlerken, refakatsiz 
çocuk göçmenler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde (ÇOGEM) korumaya 
alınmaktadır. Türkiye, sığınmacılara ikamet, sağlık ve eğitim alanlarında bir takım imkanlar sunmaktadır. Ancak 
uygulamaların geliştirilebilmesi amacıyla, özellikle sığınmacı ailelere çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması ve 
göçmen çocuklara sağlanan eğitimin çocukların bir hedefe ulaşmalarına, geleceğe ilişkin plan yapmalarına da imkan 
tanıyacak şekilde amaç odaklı (purposeful education) olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, göç 
verilerinin göçmenleri birer “sayı” olmaktan çıkarıp onların farklı sıfatlarını (çocuk, anne, baba vb.) da içerecek şekilde 
geliştirilmesi oldukça önemlidir. Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması göç konusuna sadece güvenlik 
önemleri/politikaları açısından bakılmasının önüne geçerek konunun sosyal boyutlarını da ele alma imkanı sunma 
potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Bu noktada en önemli husus Genel Müdürlüğün teşkilat yapısının ve 
personel niteliğinin buna fırsat tanıyacak şekilde oluşturulması ve geliştirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler:  Göç, Çocuk Göçmenler,  Göçmen Aileler, Göç Politikaları, Göçmen Hakları Göç. 

INTERNATIONAL MIGRATION AND TURKEY: THE RIGHTS OF THE CHILD 
MIGRANTS AND ASYLUM-SEEKING FAMILIES IN TURKEY AND SUGGESTIONS 

FOR BETTER PRACTICES 

Abstract 

Turkey, with regards to its geographical position, is located on the route of many migration types and also shelters 
different migrant masses. These migrant masses also include children as well as asylum seeking families. While the 
asylum-seeking families are residing in one of satellite cities, the unaccompanied migrant children are protected under 
the Child and Youth Center (ÇOGEM). Turkey is providing health, education and residence permit for asylum-seekers. 
But for a better practice, Turkey should facilitate the work permit especially for the asylum-seeking families and 
provide “purposeful education” for children which let them make some plans for their future. In addition to this, it is 
also important that by including the migrants’ other attributes (e.g. child, mother, father etc.) to the migration data, 
migration statistics should be developed so that it no longer considers the migrants as only “numbers”. The founding of 
General Directorate of Migration Administration, by preventing the consideration the migration issue in only security 
aspect, has the potential of handling the migration issue from social aspects as well. At this point, the most important 
question is the nature of the organizational structure and staff of the General Directorate be designed and improved to 
allow that. 

Key Words: Migration, Child Migrants, Migrant Families, Migration Policies, Mıgrant Rights 

1. GĐRĐŞ 

Günümüzde insanlar bir nedenden dolayı daha iyi şartlarda ve/veya daha güvenli yaşayacağını düşündüğü 
yere doğru hareket içerisindedirler. Đster sığınmacı/mülteci ya da ülke içinde zorla yerinden edilme (IDP, 
Internally Displaced Persons) şeklinde isterse de ekonomik amaçlı olsun, tüm göçmen grupları içerisinde 
aile olarak göç edenler ve çocuklar da yer almaktadır. Çocuklar, yetişkinler için bile çok zorlu bir süreci 
ifade eden göçü, bazen aileleri ya da bir yakınlarıyla refakatli olarak bazen de yakınları olmaksızın refakatsiz 
olarak yaşamaktadırlar. Tüm bu göç süresince, çocuklar kimi zaman ihmal, yetersizlik nedeniyle mağdur 
olurken kimi zaman da ticari bir mal gibi bir yerden bir yere götürülmekte (trafficking) ya da bir nedenle göç 
etmek durumunda kalan/olan çocuklar farklı şekillerde istismara uğramaktadırlar. Aileler ise çoğu zaman 
küçük yaştaki çocuklarıyla, göç sürecindeki zorlu yolculuk şartlarına katlanmanın yanı sıra barınma ve sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.  

                                                 
∗ Dr., Araştırmacı, ayilmazz@hotmail.com  
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Coğrafi konumu nedeniyle sığınmacı/mülteci hareketlerinden, düzensiz göç türlerine kadar farklı göç türleri 
ile karşı karşıya kalan Türkiye, tüm bu göçmen grupları içerisinde yer alan aileleri ve çocukları da bir şekilde 
barındırmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de barınan çocuk göçmenler ile sığınmacı ailelere tanınan hakların 
ortaya konulması ve uygulamalara yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. 

2. TÜRKĐYE VE ULUSLARARASI GÖÇ 

2.1 Genel 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin artan nüfuslarına yeterli sosyal ve ekonomik imkanlar 
sağlayamaması, iç savaşlar, savaşlar ve bölgesel gerilimler gibi güvenlik endişeleri ve/veya 
insanları ülkesinde bugün bulamadığı bir takım değerleri uzak gelecekte dahi bulamayacağına 
inanması gibi sebeplerle birleşen Avrupa ülkelerinin bir yandan işgücü açıkları ve yaşlanma sorunu, 
diğer yandan sıkı göç politikaları neticesinde “düzensiz göç” (irregular migration) kavramı ortaya 
çıkmıştır. Küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler 
göçmenlerin dolaşımlarını ve bilgi alış verişini kolaylaştırırken, yine bu süreçte, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin yoksullaşması göçmen sayısının artmasındaki en önemli etkenlerden bir 
olmuştur. Günümüzde yoğun olarak yaşanan “düzensiz göçün” bu şekilde tanımlanmasının nedeni 
ise göç eden kişilerin özelliklerinin her an değişebilmesi ve bundan dolayı kim oldukları, ne zaman, 
nasıl ve ne yönde hareket edeceklerinin kestirilememesidir. Bu tanım ışığında, günümüzdeki göç 
çeşitleri; sığınmacı göçü, mekik göç ve transit göç, düzensiz göç başlıkları altında toplanmaktadır. 
Yukarıda sıralanan göç türlerinden biri olan düzensiz göç ulus devletlerin yasalarıyla çatışması 
sebebiyle “yasa dışı göç” olarak da adlandırılmaktadır. adlandırılmaktadır. Göçmenlerin, içlerinden 
herhangi birisinin varlığının yasadışı olarak tanımlanmasına yol açan üç neden bulunmaktadır: 
birincisi ülkeye giriş veya çıkışta kullandıkları yöntem bir başka deyişle sınırın “yasadışı” olarak 
geçilmesi, ikincisi bulundukları ülkenin vize veya ikamet izni ile ilgili kanunlara uymama, 
üçüncüsü bulundukları ülkenin çalışma şartlarını belirleyen kanunlara uymama (Erder ve Kaşka, 
2003:17). Öte yandan günümüzde göç ve suç kavramlarının beraber anılmasının en başta gelen 
sebebi şüphesiz yasaların ihlal edilmesi, göçmenlerin çeşitli yönlerden istismar edilmesi ya da 
sömürülmesinde birincil rol oynayan, Schloendhart’ın üç farklı profilde1 tanımladığı insan 
kaçakçıları (human smugglers) ve insan tacirleridir (human traffickers) (Schloendhart 2002:27-28). 
Bu noktada insan kaçakçılığı ve insan ticareti kavramları arasındaki farkı belirtmekte fayda 
görülmektedir: Đnsanların kanun dışı yollarla bir yerden başka bir yere ulaştırılmaları insan 
kaçakçılığı olarak tanımlanırken, insan ticareti insanların fiziksel ve/veya psikolojik olarak 
sömürülmesini, kandırılmasını, baskıyı ve şiddeti içermektedir (Koser, 2001:59). Uluslararası Göç 
Örgütü’ne (UGÖ, International Organization for Migration, IOM) göre yanlış vaat veya bilginin 
yanında eksik bilginin bilerek ve isteyerek suiistimali de göçmenlerin kandırılmış sayılması için 
yeterli bir neden (UGÖ, 1999:4). Salt’a göre (2000:34) ise insan kaçakçılığında temel amaç (human 
smuggling) sınırın yasadışı yollardan geçişini sağlamak iken, insan ticaretindeki (human trafficking) 
temel amaç işgücünün farklı şekillerde sömürülmesidir.  

Göçmenlerin sömürülmesi söz konusu olduğunda şüphesiz bundan en çok etkilenen çocuklar 
olmaktadır. Çocuklar, göç süresince, kimi zaman ihmal ve yetersizlikler nedeniyle mağdur olurken 
kimi zaman da ticari bir mal gibi bir yerden bir yere götürülmekte (trafficking) ya da bir nedenle 

                                                 
1 Birincisi nehir geçişi, araçla bir noktadan diğerine nakil gibi göçmenlerin yolculuğunun sadece bir bölümünde, 
ortamdan doğan fırsatları değerlendirerek görev alan “amatör kaçakçılar”; ikincisi bir ülkeden bir başka ülkeye nakil 
konusunda uygun yolları iyi bilen amatör kaçakçılardan daha tecrübeli olan “küçük organize suç grupları”; üçüncüsü, 
göçmenlerin ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi temin etme kabiliyeti olan, transit ülkelerde ikamet vb. ihtiyaçları 
giderecek bağlantılara sahip, yolculuk güzergahında bulunan görevlileri sayesinde değişen durumlardan çabuk haberdar 
olan ve bunlara ayak uydurabilen ve uyuşturucu ticareti gibi uluslararası suç örgütlerince önceden denenmiş 
güzergahları kullanan “uluslararası kaçakçılık örgütleri” (Schloendhart 2002:27-28). 
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göç etmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenlerden ötürü farklı şekillerde istismara 
uğramaktadırlar. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre her yıl yaklaşık olarak 1,2 milyon 
çocuk, insan ticaretine maruz kalmakta ve bu ticaretin hacmi tahmini olarak en az birkaç (“at least 
several billion”) milyar doları bulmaktadır.2 Çocuklar, bu süreçte, erken yaşta evlendirilmeye kadar 
varan cinsel istismar türlerine, uyuşturucu ticareti ve imali, dilencilik, ev hizmetçiliğinden diğer ağır 
işlere kadar farklı çalışma alanlarında işgücü olarak sömürüye maruz kalmaktadırlar (Bokhari, 
2008:204). Đnsan tacirleri ve kaçakçıları çocukları kontrol etmek ve/veya etkilemek için arkadaş 
gibi görünme, işin tabiati ve şartları hakkında yanıltıcı bilgi verme, büyük borç yükü altında 
bırakma, hatta büyü ya da aile bireylerini tehdit etme gibi çok çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar 
(Bokhari, 2008:206). Tüm bu yaşananlar çocuklarda zaman içerisinde travma sonrası kişisel 
bozukluklara (PTSD, Post-Traumatic Stres Disorder) yol açabilmektedir (Bokhari, 2008:206). 

Türkiye Doğu Bloku’nun yıkılması, küreselleşme ve çevresindeki politik, siyasi, ekonomik ve 
askeri gelişmeler sonucu çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar neticesinde düzensiz göçü oldukça 
yoğun bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Bir yandan tamamına yakın bir kısmı Türkiye’nin 
doğusunda ve güneyinde bulunan siyasal ve ekonomik açıdan istikrarsız ülke vatandaşları Türkiye 
üzerinden ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere gitmeye çalışırken diğer yandan bu gruba ekonomik 
veya siyasi sebeplerle Türkiye’den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları da eklenmiştir. BM verilerine 
göre 1990 yılında 1.150.000 olan Türkiye’deki göçmen sayısı 2000 yılında 1.263.000’e, 2010 
yılında 1.713.000’e ve 2013 yılında 1.864.000’e çıkmıştır (BM, 2013a). Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) rakamlarına göre bu göçmenlerden mülteci ya da 
sığınmacı durumunda olanların sayısı 1992 yılında 25.000 civarında iken, bu sayı 2000 yılında 
8.500’e düşmüş, 2013 yılı sonunda ise 39.000’e çıkmıştır3.  

Ülkenin daha ziyade kırsal bölgelerinde görev yapan ve göçmen kaçakçılığı/insan ticaretinin 
önlenmesi konusunda Türkiye’deki önemli kurumlardan biri olan Jandarma’nın verilerine göre 
jandarma tarafından yakalanan göçmen sayılarında özellikle 2013 yılında, bir önceki yıla göre 
neredeyse iki katına varan bir artış dikkati çekmektedir (Şekil 1). Yine Jandarma verilerinden 
toplam 134.394 göçmenin yakalandığı son beş yılda (2009-2013) meydana gelen 18.605 olayda 
2.921 organizatör yakalandığı anlaşılmaktadır (Şekil 2). 

                                                 
2 Rakamlar Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2005 yılı verileridir. Belirtilen kaynakta;  31,7 milyar ABD dolar 
olarak tahmin edilen insan ticaretinin toplam hacminin hem yetişkin ve hem de çocuk ticaretini kapsadığı,  ticarete konu 
edilen çocuk sayısının toplam insan ticaretinin yarısı kadar olduğu göz önünde bulundurularak çocuk ticareti yoluyla 
elde edilen ekonomik büyüklüğün “at least several billion” olduğu iddia edilmektedir. Child Trafficking – Essentials 
(Çocuk Ticareti – Gerekli Bilgiler),   
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_14616/lang--en/index.htm, 20.01.2014 
3  BMMYK tarafından yayınlanan sayısal verilerde “Suriyeliler, Türk Hükümetinin tanıdığı  geçici koruma hakkıyla 
Türkiye'de ikamet ettikleri için sayıları genel istatistiklere yansıtılmamıştır” şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.  Bir 
başka deyişle bu rakamlara Türkiye’de sığınmacı durumunda bulunan Suriyeliler dahil edilmemiştir 
(http://www.unhcr.org.tr/?page=12, 22.02.2014). 
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Şekil 1: Yıllara Göre Jandarma Tarafından Yakalanan Göçmen Sayısı (Jandarma Genel 
Komutanlığı, 2013) 
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Şekil 2:  Yıllara Göre Jandarma Sorumluluk Sahasında Meydana Gelen Göçmen Kaçakçılığı Olayı 
ve Yakalanan Organizatör Sayısı (Jandarma Genel Komutanlığı, 2013). 

Türkiye’ye ilişkin göç rakamlarına genel bir bakışın ardından göç ve göç verileri hakkında birkaç 
noktaya değinmekte fayda bulunmaktadır. Bunların başında göçe ilişkin tüm verilerin özellikle 
tarih, göç türü, yaş, cinsiyet vb. temel konuları kapsayacak şekilde toplanması ve akademisyenlerin 
değerlendirmesine sunulması gelmektedir. Bugünkü durumda Türkiye Đstatistik Kurumu (TUĐK) iç 
göçe ilişkin bazı verileri ve beş yıl önce Türkiye’de ikamet etmeyip hali hazırda Türkiye’de ikamet 
edenlere dair istatistikleri yayımlamaktadır. Yasadışı göç ya da uluslararası göç konusundaki veriler 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından ve sadece görev alanlarına giren konular temelinde 
tutulmaktadır. Uygulamada, herhangi bir kurum/birim tarafından yakalanan göçmenler yasal 
işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim 
edilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu veriler yayımlanmamakta ve farklı 
kaynaklardan derlenen göç verilerinde göçmen sayılarının ve göç olaylarının mükerrer 
hesaplanması durumu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle hem elde edilen veriler arasında bir bağ 
kurmak mümkün olamamakta hem de niteliksel bir veri bankası oluşturulamamaktadır. Bunun bir 
nedeni Türkiye’ye yönelik uluslararası göçün bizzat göç konusunda uzmanlaşmış kişi ve 
kurumlarca yönetilmemesidir. Bu sorunun 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 
sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun tam olarak işlerlik kazanması ve ilgili 
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yönetmeliğin uygulamaya konulması ile bir çözüme kavuşmaya başlayacağı umulmaktadır4. 
Şüphesiz kurum personelinin yetiştirilmesi ve tecrübe kazanması zaman alacaktır ancak bu aşamada 
atılan adım oldukça önemlidir. 

2.2 Türkiye’ye Yönelik Mülteci Hareketleri 

1951 Mülteci Sözleşmesi “mülteci” olarak tanımlanabilmeyi ırk, din milliyet, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyet ve siyasi görüş nedenlerine dayandırmaktadır (BM 1951 Mülteci Sözleşmesi Md. 
1, BMMYK, 2001:23). Sözleşmenin çerçevesinin dar olduğu, Đkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu 
Blok’unu çökertmek amacı güdülerek yapıldığı, toplu başvurulara imkan tanımadığı yönünde haklı 
eleştiriler olsa da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin tüm dünyaya yayılmış 
büroları, teknik altyapısı ve deneyimi ile uluslararası düzeyde koruma sağlayabilmesi günümüzde 
sözleşmenin değerini arttıran en büyük etken olarak göze çarpmaktadır (Kane, 1995, s1; Hayter, 
2000, s.71). Nitekim 2012 yılı sonu rakamlarına göre BMMYK’nin ilgilendiği insan sayısının (total 
population of concern) 43 milyona yaklaştığı bildirilmektedir (BMMYK, 2015). BMMYK’nin ilgi 
alanında kişiler yedi ayrı kategoride toplanmaktadır: mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde yerinden 
edilmiş olanlar (IDP, Internally Displaced Persons), vatansızlar, ülkesine geri dönen mülteciler, 
ülke içinde yerinden edilmiş olanlardan yerleşim yerlerine dönenler ve diğerleri. 

Kirişçi, sözleşmenin alt yapısını oluşturan teamüllerin 1800’lü yıllara dayandığını, 1848’de 
Avrupa’daki ayaklanmalardan kaçanlara karşı takındığı tutum nedeniyle Osmanlı Đmparatorluğunun 
bunda büyük katkısının olduğunu, 1923’den 1995’e kadar Türkiye’ye göç eden sayıları 1.6 milyonu 
aşan ve Türkiye’de“göçmen” olarak anılan kişilerin, aslında, mülteci olduğunu belirtmektedir 
(Kiri şçi, 2000, s.8). Söz konusu sözleşmeyi, 1951 yılında kabul eden Türkiye, 1967 Protokolü’ne de 
taraf olmakla birlikte Avrupa dışından gelen kişiler için mülteci statüsü açısından coğrafi 
kısıtlamayı sürdürmektedir. Türkiye açısından sözleşmeye ilişkin en önemli dönüm noktalarından 
birisi de 1994 yılında yürürlüğe giren sığınmacılar ve nüfus hareketlerinde uygulanacak usul ve 
esasları belirten yönetmelik5 olmuştur. Söz konusu yönetmelik güvenlik kaygıları duyularak, 
“devlet merkezli bir mantıkla” hazırlandığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da Avrupa dışından 
gelen sığınmacılarla daha etkin ilgilenmeyi öngörmesi ve konuyla ilgili sorunların giderilmesine 
yönelik kanuni bir referans olması itibariyle önemli olarak değerlendirilmektedir (Đçduygu ve 
Keyman, 2000, s.4). Son olarak, 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı 
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” da Türkiye’nin göç alanındaki ilk yasası olması 
açısından önemlidir.  

Türkiye’ye 1923’den 1997’ye kadar, %43.3’ü iş ve yerleşme konusunda devletten destek alan 
iskanlı göçmenlerden oluşan toplam 1.648.500 göçmen geldiği ifade edilmektedir (Bkz. Tablo 1). 
Kirişçi bu göçmenlerin 1934 yılında kabul edilen ve “hükümetin modernist ve laik temellere 
dayanan homojen bir etnik yapı” elde etmek için hazırladığı 2510 sayılı Đskan Kanunu çerçevesinde 
Türkiye’ye kabul edildiğini ifade etmektedir (Kirişçi, 2000, s.4). Bu doğrultuda Kirişçi Türkiye’nin 
göç politikasının konjonktürel, dış ve iç politikaya göre esneklik gösterebilen bir yapıda olduğunu, 
resmi düzeyde “Türk ırk ve kültürüne bağlı fertler” olarak çizilen çerçevenin uygulamada Sünni-
Hanefi kökenlilerin göç etmelerine imkan sağladığını belirtir ve Hristiyan Ortodoks Gagavuz 
Türklerinin ve Şii Azerilerin göç etmelerine imkan tanınmaz iken “Türk olmayan” Arnavut, Pomak, 
Boşnak ve Kafkas kökenlilerin göç etmelerini buna örnek uygulamalar olarak göstermektedir 

                                                 
4 Đlgili kanuna göre Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunu 11 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlaması 
gerekmektedir. Mevcut durumda özellikle il düzeyinde kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 
5 “Türkiye’ye Đltica Eden veya Başka Bir Ülkeye Đltica Etmek Üzere Türkiye’den Đkamet Đzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar Đle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
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(Kiri şçi, 2000, s.6, 15). Tablo 1’de diğer ülkeler ve Türkmenistan olarak belirtilen grupta yer alan 
Afganistan, Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur ve Türkmenler aslında Türkiye’nin coğrafi çekinceyi 
duruma göre uygulamayabildiğini göstermesi açısından ilginçtir. 

1980’lerden itibaren Türkiye’ye yönelik sığınmacılarda değişiklikler gözlemlenmektedir. Coğrafi 
sınırlamanın dışından gelen sığınmacıların sayılarındaki artışın dikkati çektiği bu dönemin başında 
Türkiye’ye ilk sığınanlar Đran’daki devrimden kaçan şah taraftarları olmuştur. 1980-1991 yılları 
arasında çoğunluğu üçüncü bir ülkeye giden aralarında Bahai, Yahudi ve Kürtlerin de bulunduğu 
söz konusu Đranlıların sayısı 1.5 milyonu bulmuştur (Kirişçi, 2000, s.11). 1988 yılında Irak’ın 
Halepçe’ye düzenlediği kimyasal saldırı nedeniyle Türkiye’ye sığınan yaklaşık 51 bin göçmenden 
çoğunluğu ülkesine geri dönerken bir kısmı Đran’a, birkaç bin kadarı da üçüncü ülkelere gitmiştir. 
Sayıları 450 bine ulaşan Irak’tan gelen ikinci göç dalgasında Türkiye daha tecrübeliydi ve gelen 
göçmenlerin uluslararası camiayı daha çabuk hareket geçirerek Kuzey Irak’ta oluşturulan güvenli 
bölgede sığınmalarını sağlamıştır. Durumlarından dolayı mülteci olarak değerlendirilen ve 
çoğunluğu iki ay içerisinde ülkesine geri dönen bu göçmenlerden Türkiye’de kalan 8.000’in yarısı 
üçüncü ülkelere giderken diğer yarısı ikamet alarak Türkiye’de kalmıştır (Đçduygu ve Sirkeci, 1999, 
s.266). Bu yıllarda ayrıca, 1989 yılında 310 bin Türk asıllı Bulgar vatandaşı, 1992-1995 yılları 
arasında 30 bin Boşnak, 1999’da 20 bin Arnavut Türkiye’ye sığınmıştır (Đçduygu ve Keyman, 2000, 
s.6).  

Doksanlı yıllardaki bu toplu mülteci hareketlerinin ardından, 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve 
“Arap Baharı” olarak anılan sürecin son (şimdilik) ve en uzun süren halkası olan binlerce sivilin 
ölmesine ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kalmalarına neden olan Suriye’deki iç 
savaştan kaçanların bir kısmı Türkiye’ye sığınmışlardır. Aralık 2011’de 8000 kişi olan Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin sayısı 2013 Aralık ayında 565.644’e, 2104 yılı sonunda ise yaklaşık bir milyon 
artarak 1.552.839’a ulaşmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3 Tarihsel Ölçekte Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler (BMMYK, 2015) 

 

2.3 Türkiye’deki Çocuk Göçmenler ve Sığınmacı Aileler 

Türkiye’deki çocuk göçmenler Türkiye’ye gelme amaçlarına ve refakatli ya da refakatsiz 
olmalarına göre farklı şekillerde gruplandırılabilir. Çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası 
mevzuatta da belirtildiği üzere çocuk olmak ve bundan doğan haklar her türlü diğer sıfatların 
önünde gelmektedir (Bkz. Tablo 2 ve Tablo 3; BM, 1989; Madde 2/1). Buradan hareketle çocuk söz 
konusu olduğunda, onların hangi sebeple göç ettikleri tali bir ayrım olmalıdır. Göçmen çocukların 
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korunması ve yüksek yararı açısından, çocuk göçmenleri ailelerinin korumasında olmaları 
(refakatli) ya da böyle bir korumadan yoksun olmaları (refakatsiz) durumuna göre iki ayrı grupta 
değerlendirmek daha doğru olacaktır. BMMYK verilerine göre, 2002 yılında 1.095 olan 
Türkiye’deki çocuk sığınmacı ve mülteci sayısı, 2013 yılında 13.500’e çıkmıştır. Bu verilere göre, 
Türkiye’deki her üç sığınmacı ve mülteciden biri çocuktur (BMMYK, 2002; BMMYK, 2013). 
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2007 yılında Türkiye’ye “yasa dışı” yollardan girerken 
ya da çıkarken yakalanan ya da Türkiye’deki oturma izni olmadığı için hakkında işlem yapılan 
34.000 göçmenden 6.150’sini çocuklar oluştururken bu rakam 2011 yılında sırasıyla 21.850 ve 
4.580 olmuştur (Topçuoğlu, 2012, s.41). 

Göç istatistikleri açısından hem Türkiye hem de Dünya ölçeğindeki en büyük eksikliklerden birisi 
sığınmacı/mülteci ailelere ilişkin verilerin hiç olmaması, olanların da yetersizliğidir. Bu veriler, 
sadece rakamsal bir değerin dışında aile gibi Dünya’nın her yerinde ve tüm kültürlerde ayrı bir yere 
sahip olan kurumun göz ardı edildiğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Türkiye’de 
sığınmacı/mülteci ailelere ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Uygulamada alt düzey çalışanların 
inisiyatifinde ve yine çalışanların kendi kültürel değerlerine paralel olarak bir yaklaşım sergilense 
de uygulamalar, farklı kültürlere saygı temelinde inşa edilmiş ve eğitimli çalışanlarca uygulanan 
kurumsal bir standarttan yoksundur. 

Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumunu konu alan üç araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların 
ilki olan ve 2010 yılında Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yapılan “Askıya Alınmış Çocukluk: 
Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Mülteci Çocukların Durumu” başlıklı bir 
araştırmada refakatsiz çocuk göçmenlerin durumu oldukça derinlemesine incelenmekte ve 
karşılaşılan sorunlara ilişkin önemli tavsiyeler sıralanmaktadır (Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2010). 
Đkinci araştırma ise bir grup araştırmacının Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Đsveç 
Büyükelçiliği’nin desteği ile yaptıkları Türkiye’deki göçmen çocuklarının profilini ortaya koymayı 
amaçlayan, “Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Önerileri 
Hızlı Değerlendirme Araştırması”dır (Topçuoğlu, 2012). Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumu, 
son olarak bağımsız bir araştırmacı tarafından Van örneğinde ele alınmıştır (Yılmaz, 2014).  

3. TÜRKĐYE’DEK Đ SIĞINMACI VE MÜLTEC Đ PROSEDÜRÜ: YASAL ÇERÇEVE VE 
HAKLAR 

Türkiye’de Avrupa dışından gelen sığınmacı ve mültecilere yönelik prosedür eş zamanlı yürüyen iki 
ayaklı bir süreçten oluşmaktadır: Birinci süreç sığınma başvurusu yapanların Türkiye’de 
bulunmalarını yasal çerçeve içine almanın yanı sıra beraberinde eğitim, sağlık ve ikamet gibi bazı 
imkanları da sağlayan Đçişleri Bakanlığı’na başvuruyu, ikinci süreç ise sığınma başvurularının 
BMMYK’nce değerlendirilmesini ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi içerir. Türkiye, BM 1951 
Mülteci Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekinceyi korumakla birlikte Avrupa dışından gelenlere 
sığınmacı statüsünü sağlamakta, bunlardan BMMYK’nce “mülteci” statüsü tanınanlara üçüncü 
ülkelere yerleşmelerine kadar “geçici koruma” sağlayarak ikamet izni vermektedir. Türkiye’deki 
Suriyeli sığınmacıları da kapsayan “geçici koruma”ya ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceği, 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 91’inci maddesine istinaden hazırlanan ve 22 
Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. 

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)”nun 71’inci maddesinde belirtilen “Başvuru 
sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme 
zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler 
getirilebilir… Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe 
bildirmekle yükümlüdür” hükmüne göre sığınmacı ve mülteciler Türkiye’nin genellikle iç 
bölgelerinde bulunan uydu kentlerde ikamet ettirilmektedirler. Sığınmacı/mültecilerin bu illerin 
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dışına çıkışları ancak emniyet birimlerinin (YUKK sonrası Göç Đdaresi Genel Md.lüğü) izni ile 
mümkün olabilmektedir. Önceden Đçişleri Bakanlığı namına Đl Emniyet Müdürlüklerinin Yabancılar 
Hudut Đltica Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sığınmacı ve mültecilerin ikametlerine ilişkin 
işlemler, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)”nun 11 Nisan 2014 tarihinde 
yürürlüğe girmesinin ardından Göç Đdare Genel Md.lüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.  

Yine, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinden önce çocuk göçmenlerle ilgili işlemler Đl Emniyet 
Müdürlüklerine bağlı Yabancılar Hudut Đltica Şube Müdürlüğü tarafından takip edilmekte ancak 
yasal işlemler Đl Emniyet Md.lüğü Çocuk Şube Md.lüğü tarafından, çocukların barınması ise Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) tarafından 
sağlanmaktaydı. Göç Đdaresi Genel Md.lüğünün hizmete başlamasının hemen başında çocuk 
göçmenlere ilişkin ne tür bir yapılanma oluşturulacağı henüz belli değildir. Ancak gerek Çocuk 
Koruma Kanunu gerekse mevcut uygulamanın devamı açısından, Göç Đdare Genel Md.lüğü 
bünyesinde çocuk işlemleri ile yükümlü olacak uzman çalışanlardan oluşan bir birime ihtiyacı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Sığınmacı ve mülteciler her ne kadar Türkiye’de bulundukları süre içerisinde ikamet izni konusunda 
sorun yaşamamaktalar ise de barınma ile beraber temel bir insanlık ihtiyacı olan geçim onlar 
açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Göçmenler inşaat işçiliğinden, hayvan bakıcılığına kadar 
farklı iş alanlarında iş bulabilseler de çalışma iznine dayanmayan bu durum onları sömürüye açık 
hale getirmektedir. Anayasa’nın 48’inci maddesi (Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir) çalışma hakkının kullanılması açısından yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı arasında bir ayırım gözetmemektedir. 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 
ve 11 Nisan 2014’te tam olarak yürürlüğe giren 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK)”nun “Yardım ve Hizmetlere Erişim” başlıklı 89. maddesi çalışma hakkının 
kullanılmasına ilişkin hükümleri içermektedir. Buna göre kanunun “Başvuru sahibi veya şartlı 
mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir” 
(Madde 89/4-a) hükmü çerçevesinde göçmenler sığınma başvurularından altı ay geçtikten sonra 
çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedirler. Mülteci veya ikincil koruma sahibi statüsü 
verilenler için bu statü, bağımlı veya bağımsız çalışma iznini de beraberinde sağlamaktadır (Kanun 
Madde 89/4-b, Yönetmelik Madde 29).  

Đkamet, barınma ve geçimin ardından gelen bir diğer önemli temel ihtiyaç ise sağlıktır. Sığınmacı ve 
mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin hükümler YUKK’nun 89. maddesinin 
üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Kanundaki “Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme 
gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu hükümlerine tabidir” hükmünce “geçici koruma” altındakilerin bu anlamdaki sağlık 
giderleri AFAD tarafından karşılanmaktadır (Kanun Madde 89/3-a, Yönetmelik Madde 27/27-ç). 
Öte yandan, aynı maddenin (b) bendinde yer alan “Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün 
bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, 
genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgililerden geri alınır.” hükmü ile maddi 
durumu iyi olanların yanı sıra ülkesinde tedavi olamayacağını düşünen ve bu nedenle göç edenler 
bu korumanın dışında bırakılmışlardır (Madde 89/3-b). 

Đster sığınmacı/mülteci olsun isterse farklı bir nedenle Türkiye’de bulunsun tüm göçmen çocukların 
okula devam etmesi ile ilgili yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Önceden çocukların eğitim 
durumunu belge ile ispat etme zorunluluğu ve okul sistemine giriş yapılabilmesi için gerekli olan 
vatandaşlık numarasına bazı durumlarda sahip olamamaları okula kayıt açısından önemli bir engel 
iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında “Yabancı Uyruklu Öğrenciler (2010/48)” konu adı ile 
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yayınladığı, 2014 yılında da “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” konu adı ile 
güncellediği genelgesi ile bu engeller büyük ölçüde aşılmış durumdadır. Söz konusu genelgeler hem 
ailelere hem de okul görevlilerine yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Genelge hükümlerine göre 
çocukların geldikleri ülkedeki eğitim durumlarının ispatlayamaması durumunda bu tespit, 
oluşturulan bir komisyon tarafından yapılmakta ve çocuklar bu komisyonun belirlediği sınıftan 
itibaren eğitim-öğretime başlamaktadır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda anılan 
genelgelerinde “Okul/kurumlar ile halk eğitim merkezlerinde Türkçenin öğretilmesi ve mesleki 
beceri kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması” yönündeki hükümlere ilişkin bir uygulama 
ya da eğitim öğretim faaliyeti en azından sığınmacı ve mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Van 
ilinde bulunmamaktadır. Van’da bu konudaki tek destek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 
hafta sonları açılan derslerdir. Çocukların okul öncesi ve okul sonrası olarak iki grupta toplandığı 
bu eğitim çalışması oldukça yararlı ancak belirli bir öğretim programına a göre yapılmamaktadır.  

4. DAHA ĐYĐ UYGULAMALAR Đ ÇĐN ÖNERĐLER 

Burada belirtilen öneriler, araştırmacının Antropoloji eğitimi çerçevesinde edindiği kültür odaklı 
yaklaşım; göç sorunsalına ilişkin yapılan literatür taraması; 2001-2002 yıllarında yüksek lisans tezi 
çerçevesinde Đstanbul ve Edirne’de yürüttüğü transit göçü konulu alan çalışması; doktora sonrası 
araştırma kapsamında 2013-2014 yılları arasında Türkiye’deki çocuk göçmenlerin durumunun Van 
ili örneğinde incelendiği ve etik ilkeler çerçevesinde ÇOGEM’de barınan refakatsiz çocuk 
göçmenler, çocuk sahibi olan göçmen aileler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Ankara ve Van ofisi görevlileri, Đl Milli E ğitim Müdürlüğü, Đlköğretim okul müdürü ve 
öğretmenleri, Sosyal Hizmetler Kurumu çalışanları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van 
şubesinde çocuk göçmenlerin eğitiminde görev alan öğretmenler gibi konuyla ilgili kurum 
görevlileri ile yapılan görüşmelerin yanında araştırmacının kamu görevlisi olarak görev yaptığı 
Đstanbul, Van, Hakkari ve Şırnak illerindeki yerinde gözlem ve edinilen deneyimlerine 
dayanmaktadır.  

 1. 11 Nisan 2013 tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” Türkiye açısından göç konusu ile ilgili atılmış oldukça önemli bir 
adımdır. Bu kanuna göre başlangıçta, özellikle Kurum çalışanlarının eğitilmesi ve deneyim 
kazanması aşamasında konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacılarla sıkı bir işbirliği kurulması 
faydalı olacaktır.Yine aynı kanun çerçevesinde Göç Đdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması 
göç konusuna sadece güvenlik veya asayiş önemleri/politikaları açısından bakılmasının önüne 
geçerek konunun sosyal boyutlarını da ele alma imkanı sunma potansiyelini de beraberinde 
getirmektedir. Bu noktada en önemli husus Genel Müdürlüğün teşkilat yapısının ve personel 
niteliğinin buna fırsat tanıyacak şekilde oluşturulması ve geliştirilmesidir. Kurumda “göç uzman 
yardımcısı” olarak istihdam edileceklerin YUKK’nun 119. maddesinde belirtilen “hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler” gibi lisans dalları ile sınırlandırılması Genel 
Müdürlüğün vizyonunu da sınırlandırabilecektir. Ayrıca, aynı şekilde “sosyolog” olarak belirtilen 
kadrolara, kadroların “sosyal araştırmacı” olarak değiştirilerek, bu kadrolara sosyoloji mezunlarının 
yanı sıra antropoloji mezunlarının da atanması kurum içi çeşitlili ği arttıracaktır. Kanunun yine 119. 
maddesinde belirtilen “yönetmelikle belirlenen fakültelerden” mezun olmak ibaresi doğrultusunda 
yukarıda anılan geliştirmelerin yapılabileceği değerlendirilmektedir. 

 2. Bilindiği üzere göçe ilişkin veriler kişi sayısı (sığınmacı sayısı, mülteci sayısı vb.) 
bazında tutulmaktadır. Bu veri türü ile yetinilmesi göçmenlerin birey olmanın yanında baba ve anne 
gibi sıfatlarını ve bu sıfatların kişilere yüklediği sorumlulukları göz ardı ettiği gibi göçmenlerin 
niteliklerine uygun hizmet sunulmasını da engellemektedir. Farklı kültürlerde değişiklik 
göstermekle beraber, dünyanın her yerinde bu sıfatlar bireye ayrı sorumluluklar da yüklemektedir. 
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Her türlü uygulamada ya da geliştirilecek politikada bu sorumluluklar mutlaka göz önünde 
bulundurulmalı, göç verileri özellikle çocuk, kadın ve aile olarak göç edenlere ilişkin detaylı 
bilgilerle geliştirilmelidir. Özellikle sığınma başvurusu yapmış ve başvurusunun cevabını bekleyen 
sığınmacı ebeveynlere çalışma izni sağlanması ya da sığınma başvurusunun çalışma izni olarak da 
kabul edilmesi onların hem çeşitli şekillerde istismara uğramasını önleyecek hem de çocukların 
esenlikleri açısından olumlu bir adım olacaktır. 

 3. Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından hazırlanan Türkiye nüfus projeksiyonuna 
göre (temel senaryo6) 2013 yılında nüfusun % 7,7’sini oluşturan 65 yaş üstü kişilerin, 2050 yılında 
nüfusun % 20,8’ini, 2075 yılında ise nüfusun % 27,7’sini oluşturacağı öngörülmektedir (TÜĐK, 
2014). Türkiye, günümüzde genç nüfusun fazlalığını ülkenin gelişimi açısından bir avantaj olarak 
görürken, bunun zaman içerisinde dramatik olarak değişeceğini de göz önünde bulundurmak 
zorundadır. Akılcıl yöntemlerle ve somut verilerle desteklenmiş göç politikaları bu anlamda önemli 
bir işlev görme potansiyeline sahiptir. Özellikle sığınmacı çocuklar ve ailelere yönelik, zaman 
içerisinde vatandaşlığa varacak bir göç politikası Türkiye’nin kültürüne olduğu kadar ekonomisine 
de zenginlik katacaktır.   

 4. “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin yol gösterici ilkelerinden biri de çocukları 
ilgilendiren bütün faaliyetlerde/düzenlemelerde “çocuğun yüksek yararı (the best interests of the 
child)”nın göz önünde bulundurulması ilkesidir (Madde 3/1). Bu maddeye göre ister kamusal ya da 
özel sosyal yardım kuruluşları tarafından, ister mahkemeler, isterse de yasama organı tarafından 
olsun çocuğa ilişkin alınan tüm kararlarda “çocuğun yüksek yararı” ilkesi temel düşünce olmalıdır. 
Türkiye, “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi 20-30 Eylül 1990 yılında BM Genel Merkezinde 
yapılan “Çocuklar için Dünya Zirvesi”nde imzalamış ve TBMM’nin onayını müteakip 
27.01.1995’te sözleşmenin bir iç hukuk normu halini almasını sağlamıştır. Çocuğun her türlü 
konuda yüksek yararının (the best interests of the child) gözetilmesinde iki önemli araç 
bulunmaktadır: birincisi eğitimli, uzman çalışanlar ya da gönüllüler, ikincisi ise yasalar 
çerçevesinde tayin edilmiş özellikle çocuklara ilişkin alınacak göç kararları ile tedavi, sağlık ve 
eğitim gibi konularda alınacak kararlarda başvurulacak, her an ulaşılabilir bir vasinin tayin 
edilmesidir. Türkiye birinci konuda belirli bir alt yapıya sahip olmakla beraber ÇOGEM’de 
çalışanlarının niceliksel ve niteliksel açısından geliştirilmesi, bu kurumlarda iş güvencesine sahip 
olmadan çalışanların bu güvenceye kavuşturulmaları ve bu kurumların yöneticilerinin daha üst 
seviyede kriterlere göre belirlenmesi gerekmektedir. Vasi tayini konusunda ise tamamen bir boşluk 
bulunmaktadır. Uygun bir halkla ilişkiler politikası ile ve STK’ların da teşvik edilmesi ile bu 
konunun aşılabileceği değerlendirilmektedir. 

 5. Çocuk göçmenlerin barınma ve korunma süreçleri Tablo 4’te sunulan aşamalar ve kilit 
noktalar göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. ÇOGEM sadece banyo, yatak ve ekmek (bed-
bath-bread) sunan birimler olarak kalmamalı, çocukların ruhsal ve bilişsel ihtiyaçlarını da 
karşılayabilmelidir.  

 6. Türkiye’nin sağlık ve eğitim konusunda sığınmacı ve mültecilere, kendi şartları 
içerisinde sunduğu haklar bakımından takdir edilmesi gereken bir noktadadır. Türkiye’deki 
sığınmacı/mülteci çocukların okula devam etmesi yönünde bir sorun bulunmamaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda anılan genelgeleri ile daha önceden yaşanan bazı sorunlar (kimlik 
numarası olmadığı için kayıt yaptıramama, ülkesindeki eğitim durumunu ispatlayamama vb.) büyük 

                                                 
6 TÜĐK tarafından yapılan nüfus projeksiyonları farklı doğurganlık oranlarına göre şekillendirilmiş üç farklı senaryoda 
sunulmaktadır. “Temel senaryo” adı verilen senaryo: “Projeksiyonlarda kullanılmış olan temel senaryodur. Toplam 
doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp, 2050 yılında 1,65’e düştüğü ve 2050 yılından sonra artışa geçerek 2075 
yılında 1,85  değerine ulaştığı doğurganlık senaryosudur.” (TÜĐK, 2014). 
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ölçüde aşılmıştır. Ancak sağlanan eğitim imkanı çocukların bir hedefe ulaşmalarına ve geleceğe 
ilişkin plan yapmalarına da olanak tanımalıdır. Amaç odaklı eğitim (purposeful education) 
çocukların maruz kaldıkları istismar ve travmatik olaylar nedeniyle oluşan ruhsal ve fiziksel sağlık 
sorunlarının (internalizing and externalizing health problems) üstesinden gelmesine de yardımcı 
olacaktır (Montgomery vd., 2001, s.18; Derluyn vd., 2007, s141, 155; Derluyn vd., 2008a, s.760; 
Derlyun vd., 2008b, s.327; Fazel vd., s.2002, 367; Wade vd. aktaran Kohli, 2011, s.315). Bu 
anlamda ilk aşamada karşılaşılan en önemli sorun dil engelidir. Bu engelin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın anılan genelgesinde “Okul/kurumlar ile halk eğitim merkezlerinde Türkçenin 
öğretilmesi ve mesleki beceri kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması” yönündeki hükümleri 
çerçevesinde aşılabileceği değerlendirilmektedir. Göçmenlerin ikinci ancak çok daha uzun vadede 
karşılaştıkları sorun ise geleceğe ilişkin bir plan yapamamaktır. Herkesin küçük yaşlarda aşina 
olduğu “büyüyünce ne olacaksın?” sorusunun sığınmacı/mülteci çocuklar açısından (aynı şekilde 
anne-babaları için de) aslında oldukça zor bir soru olduğunun farkına varılması gerekmektedir. Bu 
anlamda, Türkiye’de belirli bir süre okuyan çocuklara ve müteakiben onların ailelerine vatandaşlığa 
kadar uzanan haklar tanınması öncelikli olarak ele alınması gereken bir düzenleme olmalıdır. 

 7. Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’de yaşayan sığınmacı/mülteciler YUKK’nun 
“Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir” (Madde 89/3-a) 
hükmüne istinaden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Bu, sosyal bir devlette sağlık 
giderlerinin ücretsiz olması temel hedefi açısından da oldukça önemli ve pozitif bir uygulamadır. 
Ancak, önemli olan konu göçmenlerin her yönüyle topluma katılımının ve güçleri nispetinde 
birlikte yaşamaktan oluşan yüke ortak olmalarının sağlanmasıdır. Sığınmacı/mültecilere çalışma 
izninin bir prosedür dahilinde sağlanması onlara bu yüke ortak olmak konusunda gerekli olan 
imkanı sağlayabilecektir.  

 8. Göç konusunda devlet tarafından yapılabileceklerin yanı sıra ve belki de ondan daha 
fazla STK’lara düşen görevler bulunmaktadır. Özellikle çocuk, kadın ve aile olarak göç eden 
ayrıcalıklı göçmen kitlelerine yasal destek sağlanması, kamu birimlerindeki uygulamaların 
denetlenmesi ve Türkiye’nin göç politikalarına yön verilmesi amacıyla kamuoyu oluşturulması 
başta olmak üzere önemli görev alanlarında boşluklar bulunmaktadır. 

 9. Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği, 4.152 
kişinin de yaralandığı 7.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) Van Ofisi kapanmış ve ancak Mayıs 2013’te açılmıştır. Yerel 
halkın bile aile-akraba desteği ile zor şartlarda hayatını devam ettirebildiği ve göçmenlerin 
BMMYK gibi bir kurumun desteğine her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir afet 
döneminde bölge ofisinin kapanması bir yana daha da güçlenmesi çok daha doğru bir politika 
tercihi olacaktır.  

 

5. SONUÇ 

Hem kıtaların buluşma noktasında yer alması hem de etrafını çevreleyen coğrafyada yaşanan 
olaylar Türkiye’nin dışarıdan göçü uzun yıllar yaşayacağını göstermektedir. Türkiye, tarihinde 
devlet olarak mülteci gruplara her zaman kucak açmanın yanı sıra toplum olarak da farklı 
kültürlerden topluluklarla bir arada yaşamasını başarabilmiş bir kültüre sahiptir. Bu durum, 
Türkiye’nin göç politikasına yön verirken dayanacağı en güçlü temellerden birini oluşturmaktadır. 
Türkiye hedefi Avrupa ülkelerine ulaşmak olan transit göçmenlere yönelik insanı açıdan gerekli 
tedbirleri alırken, diğer yandan sığınmacı olarak Türkiye’ye gelen çocuk göçmenler ile aile olarak 
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göç etmek durumunda kalanlara daha uygun yaşam koşulları sunabilecek potansiyele sahiptir. Bu 
anlamda Türkiye uluslararası göçü, insan haklarına saygının bir göstergesi olduğu kadar, bölgesel 
bir güç olma, ticaret hacminin genişletilmesi ve ekonomisini sürdürülebilir bir şekilde büyütme 
aracı olarak da kullanabilir. Göç Đşleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması, bu tarz politikaların 
geliştirilebilmesi için büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Ancak, henüz ilk günlerini 
yaşayan kurumun nitelik bakımından nasıl şekilleneceği, bu anlamda asıl belirleyici unsur olacaktır. 
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Tablo 1: 1923-1997 Döneminde Türkiye’ye gelen göçmenler 

Ülke 1923-60 
(%) 

1961 – 80 
(%) 

1981- 97 
(%) 

Toplam 
(%) Payı (%) Toplam 

(x00) 

Bulgaristan 47.4 14.7 37.9 100 48.0 790.8 

Yugoslavya 88.0 10.6 1.4 100 18.5 305.7 

Romanya 99.1 0.3 0.6 100 7.4 123.6 

Yunanistan 99.8 0.2 0.0 100 24.8 408.6 

Türkmenistan 73.9 20.1 6.0 100 0.2 2.9 

Diğer Ülkeler 69.0 3.0 28.0 100 1.1 72.5 

Toplam 72.0 9.1 18.9 - 100 1.648.5 

Kaynak:  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aktaran Erder, 2000:238-239 
 

Tablo 2: Çocuk Göçmenlere Đlişkin Uluslararası Mevzuat 
S. 

Nu. 
Mevzuatın Adı ve Kaynak Açıklama 

1 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
BM (UN) (1989). “The United Nations 

Convention on the Rights of the Child”, 
<www.unicef.org.uk>01.12.2013 

• Onsekiz yaşın altındaki her insan “çocuk”tur (Madde 1) 
• Taraf devletler çocuklar arasında; ırk, renk, ulusal, etnik ve 
sosyal köken, mülkiyet, cinsiyet, sakatlık, doğuş ve diğer 
statüler nedeniyle hiçbir şekilde ayırım yapamaz (Madde 2/1). 
• Çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde/düzenlemelerde 
“çocuğun yüksek yararı (the best interests of the child)” göz 
önünde bulundurulur (Madde 3/1). 

2 

Uluslar arası Korumaya Đlişkin Kılavuz 
Đlkeler: 1951 Sözleşmesi’nin ve/veya 
Mültecilerin Statüsüne Đli şkin 1967 
Protokolünün 1(A)2 ve 1(F) Maddeleri 
Bağlamında Çocukların Đltica Talepleri 

BMMYK (UNHCR) (2009). “Guidelines o 
International Protection: Child Asylum Claims 
under Articles1(A)2 and 1(F) of the  1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees”,  ) 
http://www.refworld.org/pdfid/4b2f4f6d2.pdf, 
01.12.2013. 

• Çocukların sığınma taleplerinde dikkat edilmesi gereken 
hususları ve ilkeleri içermektedir. 
• Refakatli ya da refaktsiz tüm çocuklar bağımsız olarak 
sığınma başvurusu yapma hakkına sahiptir (II/6). 
• 18 Yaşının altındaki tüm çocuk sığınmacılar çocuğa yönelik 
hassas uygulama prosedürlerine (child-sensitive procedural 
safeguards) tabi olmalıdır. Bazı durumlarda 18 ve biraz 
üzerindeki yaş gruplarında da bu uygulamalar gerekli olabilir 
(II/7). 
• 1951 Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre ülkesinde cezai 
işlem görme konusunda haklı korku duyan çocuğun başvurusu 
değerlendirilirken şartlar çocuk merkezli (child-specific 
circumstances) olarak ele alınmalı ve çocuğun ülkesindeki 
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çocuk koruma uygulamaları da göz önünde bulundurulmalıdır 
(II/11). 

3 

Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine 
Dair BMMYK Rehber Đlkeleri 

BMMYK (UNHCR) (2008). UNHCR 
Guidelines on Determining the Best Interests of 
the Child, (May 2008)”, 
http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf, 
14.12.2013. 

• “Çocuğun yüksek yararı” ilkesinin uygulanmasında 
çocuğun yaşı, bilişsel gelişimi, ailesinin varlığı/yokluğu, çevresi 
ve yaşadıkları göz önünde bulundurulmalıdır (Bölüm 1.1, Syf. 
14). 
• Sığınmacı refaktsiz çocuklar için anlaşılır bir çocuk koruma 
sisteminin öğeleri (Şekil 2, Bölüm 2, Syf. 19) 

4 

Refakatsiz Çocuk Mültecilere Yardım 
Sağlanmasına Đli şkin BM Genel Sekreteri 
Raporu 

BM (2005) Assistance to Unaccompanied 
Refugee Minors: Report of the Secretary-General, 
(24 August 2005), 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shar
ed/mainsite/policy_and_research/un/60/A_60_30
0_en.pdf, 14.12.2013. 

• Çocuk sığınmacı/mültecilerin şiddet, cinsel istismar, zorla 
silah altına alınma ve farklı şekillerde istismar açısından en 
hassas grubu oluşturduğundan hareketle ve özellikle de 
sığınmacı/mülteci kız çocuklarının durumunu ön planda 
tutmaktadır. 

5 

Sığınma Talebinde Bulunan Refakatsiz 
Çocuklarla Đlgili Politikalar ve Đşlemlere 
Đlişkin Kılavuz 

BMMYK (UNHCR) (1997). Guidelines on 
Policies and Procedures in Dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum, 
(February 1997)”, (Şubat 1997)), 
http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3360.pdf, 
14.12.2013. 

 

• “Çocuğun yüksek yararı (the best interests of the child)” 
ilkesinin onun bakımı ve korumasına ilişkin en temel ilke 
olduğunu vurgulayarak, çocuğa yapılacak yardım ve korumanın 
sistematik, anlaşılır ve bütüncül olması gerektiği esasından 
hareketle hazırlanmıştır. 
• Sığınma talep eden çocuklar özel ve ayrıcalıklı koruma ve 
bakıma alınmalıdır. 
• Özellikle refakatsiz sığınmacı çocuklar göz altına 
alınmamalı, nezarethanelerde tutulmalıdır. 

6 

Mülteci Çocuklar: Koruma ve Bakıma 
Đlişkin Rehber Đlkeler  

Refugee Children: Guidelines on Protection 
and Care, (1994)”, 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3470.html, 
14.12.2013. 

• BMMYK ve diğer ilgili kurum/devlet çalışanları için 
hazırlanmış, herhangi bir mülteci nüfusunun yarısından fazlasını 
çocukların oluşturduğuna ve çocukların özel yardıma ihtiyaç 
duyduklarına değinen, ilk defa 1988 yılında yayınlanan koruma 
ve bakıma ilişkin ilkelerin, BM’nin yeni politikaları 
çerçevesinde güncellenmiş şeklini içermektedir. 

7 

Uygulamalardaki Đyi Örnekler Bildirgesi 
BMÇYF (UNICEF) ve BMMYK (UNHCR) 

(2009). Statement of Good Practice (4th Revised 
Edition), 
http://www.refworld.org/docid/415450694.html, 
01.12.2013. 

• Avrupa Refakatsiz Çocuklar Programı tarafından 
hazırlanmıştır. Ailesinin, bir yakının ya da yasal vasisinin 
bakımından ayrı kalmış çocuklara ilişkin örnek uygulamaları 
içermektedir. 

8 

Ayrı Dü şmüş Çocuk Mültecilerle Çalışmak: 
Saha Kılavuzu ve Eğitim El Kitabı 

Save the Children (2000) Working with 
Separated Children: Field Guide and Training 
Manual, 
https://www.savethechildren.org.uk/resources/onl
ine-library/working-separated-children-field-
guide-and-training-manual, 29.03.2014 

• Uluslararası sivil tolum kuruluşu olan “Save the Children” 
tarafından hazırlanmıştır. Ailesinin, bir yakının ya da yasal 
vasisinin bakımından ayrı kalmış çocuklarla ilgilenen 
çalışanlara yönelik eğitim konuları ile ülkelere rehber ve örnek 
hususları içermektedir. 

9 

Avrupa Havaalanlarına Ulaşan 
Sığınmacılara Đli şkin 1475 Sayılı Tavsiye 
Kararı  

Avrupa Konseyi (2000). Arrival of Asylum 
Seekers at European Airports, Recommendation 
1475, 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.
asp?FileID=8952&Language=EN, 29.03.2013 

• Avrupa Konseyi tarafından alınan ve havaalanlarında 
yapılacak sığınma başvurularında dikkat edilmesi gereken 
hususları belirten tavsiye kararı. 

10 Avrupa Limanlarında ve Kıyı Şeritlerinde • Avrupa Konseyi tarafından alınan ve deniz yoluyla yapılan 
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Sığınmacıların Koruma ve Yardıma Erişimlerine 
Đlişkin 1645 Sayılı Tavsiye Kararı 

Avrupa Konseyi (2004). Access to Assistance 
and Protection for Asylum-Seekers at European 
Seaports and Coastal Areas, Recommendation 
1645”, 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/t
a04/EREC1645.htm, 13.12.2013. 

göçler göz önünde bulundurularak hazırlanan, göçmenlerin 
liman/kıyılara ulaşımında alınacak koruma tedbirlerini içeren 
tavsiye kararı. 

11 

Göç ve Đltica Alanında Ortak Politikaya 
Đlişkin 1624 Sayılı Tavsiye Kararı 

Avrupa Konseyi (2003). Common Policy on 
Migration and Asylum, Recommendation 1624  
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Document
s/AdoptedText/ta03/EREC1624.htm, 13.12.2013 

• Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde ortak bir sığınma ve göç 
politikasına olan ihtiyaca binaen hazırlanmıştır. 

12 

Üçüncü Ülke Vatandaşı Olan Refakatsiz 
Çocuklara Đlişkin 26 Haziran 1997 Tarihli 
Konsey Kararı 

Avrupa Konseyi (1997). Council Resolution of 
26 June 1997 on Unaccompanied Minors who are 
Nationals of Third Countries, (97/C 221/03), 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:31997Y0719(02):EN:HTML, 12.12.2013. 

• Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dışından gelen 18 yaşından 
küçüklerin barındırılması, ikameti, geri gönderilmesi ve sığınma 
başvurularına ilişkin uygulanacak prosedürleri ortaya 
koymaktadır. 

13 

Avrupa Birliğinde Mülteci Statüsüne Đli şkin 
Koruma Biçimlerinin Uyumlaştırılmasına 
Đlişkin Karar 

Avrupa Parlamentosu (1999). Resolution on 
the Harmonization of Forms of Protection 
Complementing Refugee Status in the European 
Union, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1998-
0450+0+DOC+PDF+V0//EN, 13.12.2013. 

• Avrupa Birliği’ne üye ükelerdeki sığınma ve mülteci 
başvuruları ile prosedürleri uyumlu hale getirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

14 

Komisyon’un Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyine Sunumu: Refakatsiz Çocuklar 
Hakkında Eylem Planı (2010-2014)  

Avrupa Komisyonu (2010). Communication 
From the Commission to the European 
Parliament and the Council: Action Plan On 
Unaccompanied Minors (2010–2014), 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM:2010:0213:FIN:EN:PDF, 13.12.2013. 

• Avrupa Komisyonu’nun refakatsiz çocuklara ilişkin 2010-
2014 yıllarında yapmayı planladığı faaliyetleri kapsamaktadır. 

15 

Avrupa Birli ği’nde Đltica Talep Eden 
Refakatsiz Çocuklar: Özet Rapor, (30 Nisan 
2010) 

Avrupa Birliği (2010). Separated, 
Asylum‐Seeking Children in European Union 
Member States: Summary Report, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads
/1692-SEPAC-comparative-report_EN.pdf, 
13.12.2013. 

• Avrupa Birliği ülkelere sığınma başvurusunda bulunan 
çocukların durumunu ve uygulamaları ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3: Çocuk Göçmenlere Đlişkin Ulusal Mevzuat  
S. 

Nu. 
Mevzuatın Adı Açıklama 

1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Anayasa’nın 41’inci maddesine göre “Her çocuk, korunma ve 
bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve 
babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına 
sahiptir”.  
• Anayasa’nın 61’inci maddesine göre “Devlet, korunmaya muhtaç 
çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır”. Görüleceğe 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çocukların korunması ve 
haklardan yararlanması anlamında tabiiyet, etnik köken vb. ayrımı 
yapmamaktadır. 
• Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre (Madde 90); 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır.” (TC, 1982). 
• Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, “BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme”yi 20-30 Eylül 1990 yılında BM Genel Merkezinde yapılan 
“Çocuklar için Dünya Zirvesi”nde imzalayan ve TBMM’nin onayını 
müteakip 27.01.1995’te yürürlüğe girmesini sağlayan Türkiye açısından 
sözleşmenin bir iç hukuk normu halini almasını sağlamıştır. Ancak 
TBMM, sözleşmenin 17, 29 ve 30’ncu maddelerini Lozan Antlaşması 
hükümleri çerçevesinde yorumlama hakkını saklı tutmuştur. 

2 
5395 Sayılı “Çocuk Koruma 

Kanunu” 

• Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 
ili şkin usul ve esasları içermektedir. 
• Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi 
çocuk olarak tanımlanmaktadır (Madde 3-1/a). 
• Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuk, “korunma ihtiyacı olan çocuk” olarak tanımlanmaktadır (Madde 
3-1/a-1). 

3 
6458 Sayılı “Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu” 

• Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı 
sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir 
yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş 
yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, 

3 
4721 Sayılı “Türk Medeni 

Kanunu” 
• Refakatsiz çocuk göçmenlere vasi tayin edilmesine ilişkin hükümleri 
içermektedir. 

4 
1739 sayılı “Milli Eğitim Temel 

Kanunu” 

• Sığınmacı/mülteci ya da diğer çocuk göçmenlerin eğitim-öğretim 
hakları, bu haklara ilişkin düzenleyici ve yol gösterici hükümler 
içermektedir. 

5 
222 sayılı “Đlköğretim ve Eğitim 

Kanunu” 

6 
“Milli E ğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeli ği” 

7 

Milli E ğitim Bakanlığı’nın 
16.08.2013 tarih ve 2010/48 sayılı 
“Yabancı Uyruklu Ö ğrenciler” konulu 
genelgesi 

8 

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü/Büro Amirli ği 
Kurulu ş, Görev Ve Çalışma 
Yönetmeliği 

• “Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, 
evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, 
sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında 
koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç 
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işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara 
yönelik olarak polis tarafından yürütülecek hizmetleri düzenlemek” 
amacıyla kurulan çocuk polis biriminin kuruluşu ve çalışma esaslarını 
içermektedir.  

9 
2828 sayılı “Sosyal Hizmetler 

Kanunu” • Çocukların koruma altına alınması gereken durumlarda uyulması 
gereken kuralları ve oluşturulması gereken şartları belirlemektedir. 

10 
“Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları 
Yönetmeliği” 

 
Tablo 4: Sığınmacı ve Mülteci Çocuklara/Gençlere Sunulan Bakım ve Korumada Kilit Noktalar 

Kar şılama ve Değerlendirme 
• Yaş tespiti (Müteakip işlem ve uygulamaları yön vermesi açısından) 
• Hukuki danışma ve savunma hizmetlerinin sunulması 
• Sağlık hizmetlerine erişim 
• Kültürel açısından uyumlu danışma ve ruh sağlığı danışmanına erişim. 

Temel ihtiyaçların karşılanması için yaşa uygun barınma imkanı sunulması 
Ki şi bazında, yüksek kaliteli ve kültürel farklılıkları göz önünde bulunduran hizmet sunulması 

• Bireyin sorunlarına dayalı, çözüm odaklı yüksek kalitede sosyal hizmet sunulması 
• Her çocuk için muhtemel sonuçların açık bir şekilde ortaya konulması 
• Yasal durum, haklar ve göç işlemlerinin açıklanması 
• Sığınmacıların göç öncesinde/sırasında karşılaşabilecekleri travma vb. durum hak. bilgi sahibi olunması 
• Sosyal hizmetlerin eğitilmi ş ve beceri sahibi uzmanlarca sunulması 
• Bireysel ve kültürel farklılıkları göz önüne alarak eşit ve adil hizmet sunulması 

Đhtiyaçlara kar şılanabilmesi için yerel yetkili birimlerin uzmanla ştırılması ve gönüllü hizmetlerinin 
güçlendirilmesi yoluyla kapasitenin geliştirilmesi. A şağıdaki konularda eğitim ve danışmanlık sunulması. 

• Sığınmacı/Mülteci deneyimleri 
• Sağlık hizmetleri, sosyal bakım ve sosyo-kültürel konular 
• Mevzuat hükümleri ve yasal çerçeve 

Sığınmacı/Mültecilerin çeşitli etkinlikler ve kendi aralarındaki dayanı şma yoluyla güçlendirilmesi. 
Ruh sağlıklarının iyile ştirilmesine odaklanılması 

• Emniyetli ve güvenli hizmet sunulması 
• Travma vb. durumların belirtileri hakkında fikir sahibi olunması ve uzmana yönlendirilmesi 

Topluma dahil olma ve uyum 
• Ülkelerine geri dönecekler dahil olmak üzere yaşına uygun, eğt.-öğretim ve sosyal aktiviteler sunulması 
• Cemaat örgütlenmeleri ve gönüllü kuruluşlarla bağlantı kurabilme imkanı tanınması  

Çocukların sadece korunması ile yetinilmeyerek onların yüksek yararının gözetilmesi ve içinde bulundukları 
durumun hassasiyetin farkında olunması 

• Çocuklarına gerekli barınma ve beslenme sunamayan aileler dahil olmak üzere çocuk yoksulluğu ile ilgili 
önlemler alınması, 
• Çocukların/gençlerin istismar ve ihmalinin önlenmesine yönelik tedbir alınması, 
• Acil destek sağlanması 

Kaynak:  Newbigging ve Thomas, 2011:385 
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TÜRK ĐYE'N ĐN ENERJĐ GÖRÜNÜMÜ VE YEN ĐLENEBĐLĐR ENERJĐ 
KAYNAKLARININ ÖNEM Đ 

 
Emrah AKYÜZ *  

Öz 
 
Sanayi ve teknolojisiyle gün geçtikçe gelişen Türkiye'nin enerji talebi de hızla artmaktadır. Enerji 

ihtiyacının yaklaşık olarak %70'lik kısmını ithalat yolu ile karşılamasına rağmen başta güneş enerjisi, rüzgar 
enerjisi ve dalga enerjisi gibi çevreye emisyon yaymayan yani çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının 
önemi ülkemizde hala yeterince anlaşılabilmiş değildir. Artan enerji talebi yüksek maliyetli, uzun kurulum 
süreli, olası doğa olayları nedeniyle sürekli kaza tehlikesi taşıyan nükleer santral projeleri ve fosil enerji 
kaynakları ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Oysaki Türkiye’nin en büyük enerji potansiyelini yenilenebilir enerji 
kaynakları oluşturmaktadır. 

Enerji krizi sorununun ithalat ile çözülmeye çalışıldığı Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının 
oynayacağı rol tartışılması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin izlediği enerji 
politikalarını tartışmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz açısından önemini irdelemektir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Çevre sorunları, fosil enerji, nükleer enerji, Türkiye, yenilenebilir enerji. 

 

TURKEY'S ENERGY PROFILE AND THE IMPORTANCE OF RENEWABLE 
ENERGY SOURCES  

 
Abstract 
 
Turkey's energy demand has increased rapidly in parallel with rapid urbanization and developing 

technology. In spite of the fact that 70% of Turkey's total energy demand is being provided from a diversified 
portfolio of imports  and it has been experiencing rapid demand growth in all segments of the energy sector, the 
importance of renewable energy (such as solar energy, wind power and wave energy), which is environmentally 
friendly and leads to lower emissions, has been still not sufficiently understood in Turkey. Turkey meets its 
increasing energy demand with both fossil fuels and nuclear energy, that is a costly source of alternative energy, 
needs long time to be constructed and has many environmental risks due to natural disasters, whereas the country 
has reach renewable energy sources. 

It is important to discuss the role of the renewable energy sources in Turkey where has tried to resolve the 
energy crisis by importing energy. The main purpose of this study is to discuss the energy policy of Turkey and 
to argue why the renewable energy is important for Turkey.    

 
Key Words: Environmental issues, fossil fuels, nuclear energy, Turkey, renewable energy. 
 
1. Giriş 
 
Đlkçağlarda enerjinin önemini keşfedemeyen toplumlar hayatlarını kolaylaştırmak için 

hayvan gücünden faydalanmaktaydılar. Zaman içerisinde toplumların gelişimine paralel bir 
şekilde, ilk önce rüzgâr enerjisi keşfedilmiş ve bu enerji kaynağı gemilerin yelkenlerinde 
kullanılarak ilk enerji gücü ile tanışmışlardır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası enerji 
insanoğlunun hayatının temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.  

 
21. yüzyılda ivme kazanan küreselleşme süreciyle birlikte dünyanın enerji ihtiyacı da 

hızlı bir artış göstermiştir. Dünya nüfusunun kontrolsüzce artması, hızlı kentleşme ve 
sanayileşmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı da paralel bir şekilde artmaktadır. Dünyanın enerji 

                                                 
* Milli E ğitim Bakanlığı Doktora Öğrencisi, emrahylsy@hotmail.com  
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tüketiminin son yirmi yıl içerisinde beklenenden çok daha fazla artması, insanoğlunun içinde 
bulunduğu enerji ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Dünya artan enerji talebini kömür, 
petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklardan temin etmeye çalışmaktadır. Fakat bu kaynakların 
doğada sınırlı olması, yenilenemez olması yani tükenme riskiyle karşı karşıya olması gibi 
nedenlerden dolayı ,ülkeler mevcut enerji politikalarını değiştirmeye yoluna gitmişler ve 
giderek artan bir şekilde fosil kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye 
başlamışlardır. 

 
Türkiye’nin hızla artan nüfusu, hızlı sanayileşme oranı ve gelişen refah düzeyi ile 

birlikte,enerjiye duyduğu ihtiyaç da paralel bir şekilde giderek artmaktadır. Zengin 
yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye'nin enerji konusunda izlediği politikalar 
sıkça tartışılmaktadır. Bunun başlıca sebebi, mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yeterince kullanılmıyor olması, enerji ihtiyacının ithalat yoluyla ve çevreye ciddi zararlar 
veren fosil kaynaklarla sağlanıyor olmasındandır. 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma ülküsüyle hareket eden Türkiye'nin enerji konusunda izlediği 
politikalar, hedeflerini gerçekleştirme yolunda en fazla üzerinde önemli durulması gereken 
konuların başında gelmektedir. 

 
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Çalışmanın birinci kısmında ,Türkiye'nin 

mevcut enerji politikası ve kullandığı enerji kaynakları ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 
Araştırmanın ikinci kısmında ise, Türkiye açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının neden 
önemli olduğu tartışılacaktır. 

 
2. Dünyada Enerji Kaynaklarının Önemi 
 
Sanayi sektöründe ham maddeden sonra en önemli üretim girdilerinden biri olan ve 

günlük hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan enerji, insanoğlunun en önemli ihtiyaçlardan 
birini oluşturmaktadır. Gerek gündelik yaşantımızda kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi ve televizyon gibi ev eşyaları gerek bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız 
otobüs, metrobüs, metro ve uçak gibi toplu taşıma araçları,gerekse tükettiğimiz ve 
kullanmakta olduğumuz birçok ürünün işlendiği ve imalat edildiği sanayiler enerji ile 
çalışmaktadır. Enerji bu yönüyle insanoğlunun hayatında alternatifi olmayan bir öneme 
sahiptir. 

 
Enerjinin insan yaşamında oynadığı önemli rolün bir neticesi olarak dünya devletleri, 

özellikle sanayileşmiş devletler enerji kaynaklarını (petrol, doğalgaz, kömür vb.) kontrol 
edebilmek için birbirleriyle yarışmaktadır. Kimi zaman enerji kaynakları üzerinde egemenlik 
kurma mücadelesi, savaşlar ile sonuçlanmaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerin enerji 
kaynaklarının kontrolü için çıkardıkları savaşlar, uluslararası büyük ittifaklar ve siyasi 
hamleler enerji kaynaklarının yaratabileceği küresel etkilere çarpıcı bir örnektir. Bugün 
dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu’da ve Đslam 
ülkelerinde yüzyıllardır büyük savaşların sürmesi rastlantı değildir. Özellikle enerjiye artan 
bir şekilde ihtiyaç duyan Batı ülkeleri ile siyasi krizler yaşayan Ortadoğu ülkelerinin, sürekli 
savaş halinde olması ve kimi zaman bu savaşlara NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) 
gibi Batı merkezli silah kuvvetlerin müdahil olması Ortadoğu ülkelerinin zengin enerji 
kaynaklarını silahlı kuvvetlerle kontrol etmek istenmesi şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Ülkelerin siyasi, askeri ve ekonomik stratejilerini belirleyen ana faktörlerin başında 
gelen enerjinin neden olduğu küresel kaosa en iyi örnek; 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 
petrol krizleridir. Đlk önce 1973, daha sonra 1979 yılında vuku bulan petrol krizleri ile birlikte 
dünya 1929 Ekonomik Buhranından sonraki en ciddi küresel ekonomik bunalıma girmiştir 
(Painter, 2014; Bösch, 2014). Dünya çapında yaşanan ekonomik kriz beraberinde siyasal ve 
toplumsal kaosu getirmiş ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkeler krizin 
etkilerini en aza indirgemek amacıyla çeşitli düzenlemelere gitmişlerdir. Enerji krizine çare 
olarak piyasadaki benzine karne uygulaması en sık görülen uygulamalardan bir tanesidir. 
1970'li yıllarda ülkemizde sıklıkla yaşanan uzun tüp, mazot ve petrol kuyrukları enerji 
krizinin doğurduğu ekonomik ve toplumsal kaosun boyutlarını fazlasıyla göstermektedir 
(Zürcher, 2008)). Karne ile benzin, mazot vb. verilmesi uygulaması sadece Türkiye'de değil, 
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede uygulanmıştır. 

 
Yaşanan petrol krizleri enerji kaynakları konusunda ilk kez bir güvensizlik ortamı 

yaratmış ve bu durum ülkelerin enerji politikalarında ve enerji sektöründe önemli 
değişikliklere neden olmuştur (Bösch ve Graf, 2014). Enerji arzının güvenliği ve enerji 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda enerji politikaları daha da önemli bir hal 
almıştır. Sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanabilmesi için ülkelerin enerji 
ihtiyaçlarının ve tüketimlerinin de aynı hızda büyümesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Oysaki 
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ivme kazanan küreselleşme süreciyle birlikte teknoloji 
alanında yaşanan ilerlemeler, artan sanayileşme, çarpık kentleşme, dünya nüfusunda ki hızlı 
artış, refah seviyesinin yükselmesi ve ülkelerin enerji alanında sağlayacakları üstünlük ile 
dünyaya egemen olma düşüncesinin sonucu olarak enerji tüketimi enerji üretimine oranla hızlı 
bir artış göstermiştir. Dünyanın enerji tüketimi son yirmi yıl içerisinde beklenenden %57 daha 
fazla artmıştır. (Koç ve Şenel, 2013; Sivak, 2009). Kısıtlı enerji kaynaklarına sahip olan 
dünyamızda enerji ihtiyacımızın yeterli, sürdürülebilir, çevre dostu, güvenilir ve ekonomik 
olarak sağlanması zorunlu hale gelmiştir. 21. yüzyılda sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma 
ve hızlı sanayileşme için enerji kaynaklarının ucuz, kaliteli, çevre dostu ve yerli olması 
stratejik bir öneme sahiptir.  

 
Ülkeler artan enerji talebinin karşılamak için farklı enerji politikaları uygulamaktadırlar. 

Genel olarak az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler artan enerji talebini kömür, petrol ve 
doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılarken, Almanya ve Đngiltere gibi gelişmiş Avrupa 
ülkeleri enerji talebini karşılamak amacıyla rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi çevre dostu 
yenilenebilir enerji kaynaklarına artan bir şekilde yatırım yapmaya başlamıştır. Yeterli 
teknolojik imkânlara sahip ülkeler nükleer enerjiyi de kullanma yoluna gitmektedir. Fosil 
enerji kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya olması ve ciddi çevre sorunlarına neden 
olması, nükleer enerjinin taşıdığı yüksek risk ve ağır ekonomik maliyeti nedeniyle özellikle 
gelişmiş Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. 

 
Petrol gibi ithalat yolu ile karşılanan enerji kaynaklarına karşı güvensizlik, yenilenebilir 

enerji kaynaklarını daha önemli kılmıştır. Diğer yandan hızla gelişen çevre bilinci fosil enerji 
kaynaklarına olan talebi azaltmış ve çevreye nispeten daha az zarar veren yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan talebi arttırmıştır. Küresel ısınma, iklim değişikli ği, büyük metropollerde 
artan hava ve su kirliliği, asit yağmurları vb. fosil enerji tüketiminin neticesinde ortaya çıkan 
çevre sorunları devletleri daha çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye 
zorunlu kılmıştır. Đngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde görülen fosil kaynaklardan 
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yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme maalesef Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
yeterince görülmemektedir.    

 
3. Türkiye'de Kullanılan Enerji Kaynakları ve Đ zlenen Enerji Politikası 
 
Sanayisi, ekonomisi ve genç nüfusu ile hızla büyümekte olan Türkiye'de paralel olarak 

enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Dünyada en pahalı doğalgazı, petrol ürünlerini ve 
elektriğini kullanan ülkelerden biri olan Türkiye enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %70'lik 
kısmını ithalat yolu ile karşılamaktadır (Bayraç, 2010). Diğer bir deyişle Türkiye ülkelerin 
kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olan enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke 
konumundadır. Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasal alanda bağımsız hareket etmesinin 
önünde en önemli engellerden biri olan yüksek enerji ithalatının başlıca nedeni ise, ülkemizde 
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunmuyor olmasıdır.  

 
Grafik 1: Türkiye'nin Enerji Kaynakları Profili 

 
 
 
Dışa bağımlı bir enerji politikasına sahip olan Türkiye, artan enerji talebi ihtiyacını 

taşkömürü, linyit, petrol ve doğalgaz gibi rezervi sınırlı olan ve tükendiğinde yenilenemeyen 
fosil kaynaklardan karşılamaya çalışmaktadır. Đthal edilen enerjilerin yaklaşık olarak % 90'lık 
kısmını kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar oluşturmaktadır (Ediger, Akar ve Uğurlu, 
2006). Oysaki ülkemiz yenilenebilen enerji kaynakları bakımından büyük bir potansiyele 
sahiptir. 
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Grafik 2: Türkiye'nin Birincil Enerji Kaynakları Arzı 

 
 
Enerji talebi hızla artan ülkemizde birincil enerji kaynakları arzında en büyük pay 

yaklaşık olarak %32’lik oranı ile doğal gaza (36.909 bin tep) aittir. Sınırlı bir miktarda 
doğalgaz çıkarılan ve kullanılan Türkiye'de doğalgaz üretimi 612 milyon m3 olup, doğal gaz 
tüketimin yaklaşık olarak % 6,5’u kadarını oluşturmaktadır. Geri kalan % 93,5’lik kısmın 
büyük bir bölümü Rusya'dan karşılanmaktadır. Doğalgazda ithalata bağımlılık oranı % 93,5 
olan Türkiye'nin petrolde ithalata bağımlılık oranı ise % 92 civarındadır. Doğalgazdan sonra 
en çok ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarından biri olan ve özellikle ulaşım sektöründe 
kullanılan petrol birincil enerji kaynakları arzımızın yaklaşık olarak % 25,3'lük kısmını 
oluşturmaktadır (Gökmen ve Temiz, 2015; Uzlu, Kankal ve diğer, 2014). 

 
Ortadoğu, Hazar Bölgesi ve Orta Asya gibi dünyanın petrol ve doğalgaz rezervleri 

bakımından zengin kaynak ülkelerine coğrafi olarak yakın bir konumda bulunan Türkiye, 
zengin petrol kaynaklarına sahip değildir. Türkiye Petrolleri Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı’nın 2014 yılında hazırlamış olduğu rapora göre; 2013 yılında Türkiye’de günlük 
yaklaşık 48.000 varil ham petrol üretimi yapılmış; buna karşılık günlük 500.000 varil ham 
petrol tüketilmiştir. Petrol talebinin yaklaşık olarak %90'lık kısmını ithalat yolu ile karşılayan 
Türkiye yerli ham petrol üretiminin tüketime oranı, % 9,6 olarak gerçekleşmiştir (TPAŞ, 
2013). Türkiye ham petrol ithalatının önemli bir kısmını Irak (% 32), Đran (% 28) ve Suudi 
Arabistan ülkelerinden yapmaktadır (Business Monitor International, 2013). 

 
Kısaca belirtmek gerekirse, ülkemiz enerji talebinin yaklaşık olarak dörtte birini kendi 

öz kaynaklarından, kalan kısmını ise ithalat yolu ile karşılamaktadır. Dışa bağımlı bir enerji 
politikasına sahip olan Türkiye artan enerji talebi ihtiyacını taş kömürü, petrol ve doğalgaz 
gibi rezervi sınırlı olan ve tükendiğinde yenilenemeyen fosil kaynaklardan karşılamaya 
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çalışmaktadır. Oysaki ülkemiz yenilenebilen enerji kaynakları bakımından büyük bir 
potansiyele sahiptir. 

 
4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi 
 
Enerjide dışa bağımlı bir ülke konumunda olan Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık 

%90'lık kısmı fosil yakıtlarla karşılamaktadır. Fosil enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar 
ve rezervlerinin tükenme riski ile karşı karşıya olması gerçeği gözden geçirildiğinde Türkiye 
açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Yenilenebilir 
enerjiyi (kaynakları) kısaca tanımlamak gerekirse, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var 
olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, yağmur, gel-git, 
biyolojik süreçler ve jeotermal ısı olarak sıralanabilir. Türkiye'de yenilenebilir enerji 
bakımından elde edilen enerji miktarı (ısı ve elektrik) toplam birincil enerji arzının %9,8’ini 
oluşturmaktadır (Altuntop ve Erdemir, 2013). Ülkemiz açısından yenilenebilir enerji 
kaynakları üç açıdan önem arz etmektedir.  

 
4.1. Ekonomik Đstikrar 
 
Türkiye'de 1990 yılında 4,6 milyar dolar olan enerji ithalatı, 2012 yılında 59,8 milyar 

dolara yükselerek önemli bir artış göstermiştir. Bu rakam Türkiye'nin 236 milyar dolarlık 
toplam ithalat içinde % 25,3 gibi önemli bir payı oluşturmuştur (Yılmaz, 2012: s. 37). 2013 
yılında enerji ithalatı ufakta olsa bir düşüş içerisine girmiştir. Türkiye'nin 2013 yılındaki 
ithalatı 251 milyar 650 milyon 560 bin doları bulurken, bu miktarın 55 milyar 915 milyon 234 
bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı oluşturmuştur (Bayar, Kılıç ve Arıca, 2014). Diğer bir 
deyişle, Türkiye’nin ithal ettiği her 100 liralık ürünün yaklaşık olarak 25 lirasını enerji 
ürünleri oluşturmaktadır. Rakamlardan anlaşılacağı gibi Türkiye enerji için çok ciddi para 
harcamaktadır.  

 
GRAFĐK 3. TOPLAM ĐTHALAT, ENERJĐ  ĐTHALATI VE CAR Đ AÇIK ( ĐMĐLYAR 
DOLAR) 

 
Kaynak: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı (SETA) 

 
Enerji için harcanan aşırı para ülkemizde dış ticaret açığının genişlemesinin temel 

sebebidir. Genişleyen dış ticaret açığı döviz sıkıntısını beraberinde getirmekte ve ulusal para 
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birimimiz olan Türk Lirası, dolar ve euro gibi ithalatta en çok kullanılan para birimleri 
karşısında değer kaybetmektedir (Demirbaş, Türkay ve Türkoğlu, 2009). Nitekim son 
zamanlarda ülkemizde dolar, euro ve sterlin gibi yabancı para birimlerinin Türk Lirası 
karşısında değeri hızlı bir artış içerisinde olduğunu görmekteyiz. Dövizdeki hızlı yükseliş; 
büyük oranda dışa bağımlı olunan ve ekonomide temel girdi niteliğindeki petrol, gaz gibi 
enerji ürünlerinin ithal maliyetini artırarak ekonomiye ciddi yük getirmektedir. Aşırı değer 
kazanan kur Türkiye'nin enerjiye harcadığı parayı da arttırmaktadır. Bu durum ülke içerisinde 
ciddi ekonomik bunalımlara neden olur. 

 
Türkiye’de dış ticaret açığının genişlemesinin en önemli sebeplerinin başında aşırı 

enerji ithalatı gelmektedir. Bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelen cari açığın 
kapatılması ya da en aza indirgenmesinin ana yollarından biri enerji ithalatının azaltılmasıdır. 
Enerji ithalatının azaltılabilmesi için ise Türkiye'nin sahip olduğu güneş, rüzgar gibi yerli ve 
zengin enerji kaynaklarına yönelmesi ile mümkündür. 

 
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yönünden fosil kaynaklara göre çok 

daha avantajlı durumdadır. Ülkemiz açısından yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara 
alternatif olarak vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin en büyük doğal enerji 
potansiyelini yenilenebilir enerjiler oluşturmaktadır. Zengin hidrolik, rüzgar, güneş, biokütle 
ve jeotermal enerji potansiyeline sahip olan Türkiye, buna rağmen enerji talebinin yaklaşık 
olarak %70'lik kısmını ithalat yolu ile karşılamaktadır. Türkiye yenilenebilir enerjiye daha 
fazla yatırım yaparak yerli kaynaklara yönelmesi durumunda enerji ithalatını minimize ederek 
dış ticaret açığının kapatılmasına önemli bir katkı sağlamış olur. Zengin yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla artan enerji talebini karşılaması durumunda enerji ithalatının getirdiği ağır 
ekonomik yükten kurtularak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için önemli bir katkı sağlamış 
olur. 

 
4.2. Temiz Çevre 
 
Türkiye hızla artan enerji talebinin yaklaşık olarak % 90'lık kısmını petrol, doğalgaz ve 

kömür gibi fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Yoğunlaştırılmış enerji kaynağı olarak 
yeraltından kolay çıkarılan fosil kaynaklar, çevreye ciddi zararlar vermektedir. Özellikle 
kömür ve petrol yandığı zaman başta hava kirliliği olmak üzere birçok çevre sorununa neden 
olur. Türkiye'de fosil yakıtlı santrallerden yılda milyonlarca ton kükürt ve azotoksit ile on 
binlerce ton kirletici parçacıklar meydana gelir ve bunlar atmosfere yayılarak hem çevreyi 
kirletir hem de insan sağlığını tehdit eder. Aşırı fosil enerji kullanımının yaydığı kirletici 
parçacıklar doğaya doğrudan zarar vererek mevsimlerde değişikliklere, iklimlerde farlılıklara, 
hava kirliliğine, oksijenin azalmasına, ozon tabakasında delinmelere, asit yağmurlarına, 
toprakların verimsizleşmesine neden olur (Akyüz, 2015). Bunun yanında başta solunum 
yolları hastalıkları, kanser ve erken ölüm gibi çeşitli hastalıklara ve ölümlere neden olarak 
insan sağlığını ve yaşamını ölümcül boyutlarda tehdit etmektedir (Çukurçayır ve Sağır, 2008). 
Aşırı fosil enerji kaynaklarının kullanımının insan sağlığına verebileceği zararları gösteren en 
iyi örnek Avrupa'nın merkezinde hava kirliliğinden dolayı yaşanan ölümlerdir. Đngiltere sağlık 
bakanlığının verilerine göre 2010 yılında meydana gelen ölümlerin % 5.3'ü ülkede yaşanan 
hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır (BBC, 2014). Bu ülkede özellikle ulaşım sektöründe 
artan bir şekilde fosil enerji kaynakları kullanılmakta ve akabinde hava kirliliği artmaktadır. 
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Türkiye'de uzun yıllardan beri başta hava, su ve toprak kirliliği olmak üzere çeşitli çevre 
sorunları görülmektedir. Türkiye'de en sık görülen çevre kirliliği olan hava kirliliği, hem canlı 
hayatına hem de ekolojik dengeye zarar verecek boyutlardadır. Ülkemizde özellikle Đstanbul 
ve Ankara gibi büyük şehirlerde ısınma ihtiyacını gidermek için kalitesiz yakıt kullanımından 
ve hızla artan motorlu taşıtların yaydığı yüksek egzoz gazı emisyonundan dolayı hava kirliliği 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Artan çevre kirliliğini minimize etmenin yegâne yolu fosil enerji 
kaynakları kullanımının azaltılması ile mümkündür. Fosil enerji kaynaklarına alternatif olan 
ve çevre kirliliğine neden olmayan en temel enerji kaynağı yenilenebilir enerjidir. 

 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını 

azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmalarıdır. Güneş ve rüzgar gibi doğal süreçlerde 
var olan enerji akışından elde edilen yenilenebilir enerjinin çevreyi kirletici atıklarının 
bulunmaması, enerji üretim sistemlerinde atmosfere herhangi bir direkt kirletici (zehirli 
gazlar, sera gazları vb.) emisyon yaymaması özelliklerinden dolayı temiz ve sürdürülebilir 
enerji kaynakları olarak tanımlanır. Enerji ihtiyacının % 90'lık kısmını fosil kaynaklardan 
karşılayan Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek fosil enerjinin neden olduğu 
çevre sorunlarını durdurabilir ve insanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için gerekli olan 
temiz çevre oluşturulabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre sorunlarının azaltılması ve 
insanoğlunun sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. 

 
4.3. Gelecek Kuşakların Enerji Đ htiyacının Güvence Altına Alınması  
 
Fosil yakıtların bir diğer olumsuz yanı ise fosil enerji kaynaklarının tükenme riskiyle 

karşı karşıya olmasıdır. Fosil enerji kaynakları, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne 
alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması ve artan enerji 
talebini karşılamak için hızla tüketilmesinin bir sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Uluslararası araştırmalara göre, mevcut bilinen rezervlerle 
dünyadaki petrolün 46-50 yıl içerisinde, görünür doğalgaz rezervlerinin 63 ile 119 yıl 
içerisinde ve kömürün ise 119 ile 176 yılda tükeneceği tahmin edilmektedir. (Kim ve 
Urpelainen, 2013). Ülkeler alternatif enerji kaynaklarına yönelmemesi durumunda yakın 
gelecekte enerji krizleri sıklıkla görülmeye başlanacak ve ülkeler enerji kaynaklarını kontrol 
edebilmek için ölümcül savaşlara girişeceklerdir. 

 
Oysaki yenilenebilir enerji kaynakları sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için 

tükenmezler. Türkiye'nin sahip olduğu en büyük enerji potansiyelini oluşturan yenilenebilir 
enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme 
hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile bilinir. Bu nedenden dolayı 
atmosferde bol ve serbest olarak bulunan yenilenebilir enerji kaynakları ‟limitsiz enerjiˮ  
olarak da tanımlanmaktadır. Bu yönüyle yenilenebilir enerji kaynakları tükenme riskiyle karşı 
karşıya olan fosil kaynakların en önemli alternatifi durumundadır. 

 
Enerji ihtiyacının yaklaşık olarak % 90'lık kısmını fosil enerji kaynaklarıyla karşılayan 

Türkiye'nin 100 yıl içerisinde eğer enerji politikalarında bir değişikli ğe gitmez ise fosil enerji 
kaynakların tükenme riskinden dolayı enerji kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı aşikârdır. Vizyon 
sahibi bir ülkenin gelecek için tutarlı enerji politikalar izlemesi zaruri bir durumdur. Tükenme 
riskiyle karşı karşıya olan fosil enerji kaynaklarından vazgeçilip yenilenebilir enerji 
kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması durumunda gelecek kuşakların enerji talebinin 
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karşılanması garanti altına alınmış olur. Böylece Türkiye fosil enerji kaynakların tükenme 
riskinden dolayı gelecekte karşı karşıya kalacağı enerji kıtlığına yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla çözüm bulmuş olacaktır. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Türkiye'de enerji ihtiyacı; sanayideki hızlı gelişme, artan nüfus, sahip olduğu 

kaynakların verimli kullanılmaması, enerji tasarrufu konusunda toplumsal bir bilincin 
oluşturulamaması, piyasaya çıkan yeni elektrikli cihazların enerji ihtiyacı gibi nedenlerden 
dolayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Artan enerji talebini petrol ve doğal gaz gibi fosil 
yakıtlarla karşılamaya çalışan Türkiye kullandığı enerjinin yaklaşık olarak % 70'lik kısmını 
ithalat yolu ile karşılayarak dışa bağımlı bir enerji politikası izlemektedir. Türkiye’nin en 
büyük doğal enerji potansiyelini yenilenebilir enerjiler oluşturmasına rağmen fosil enerji 
kaynaklarına bağımlılık, artan bir şekilde devam etmektedir. Özellikle gelişmiş Avrupa 
ülkelerinin fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği bir dönemde 
Türkiye'nin sahip olduğu zengin yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanamıyor 
olması birçok ciddi sorunu da beraberinde getirmektedir. Fosil enerji kaynaklarının neden 
olduğu çevresel, ekonomik ve toplumsal sorunları durdurmanın temel yolu yeni enerji 
kaynaklarına yönelmekle mümkündür.  

 
Türkiye zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olması yönünden fosil 

kaynaklara alternatif getirisi en yüksek enerji kaynağı güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi limitsiz 
enerji olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları üç 
açıdan önem arz etmektedir. Birincisi, Türkiye enerji ihtiyacını yaklaşık olarak %70'ni ithal 
yolu ile karşılamaktadır ve bu durum dış ticaret açığını büyüterek ekonomik istikrarı 
bozmaktadır. Đthal enerji anlayışından ,yerli kaynaklara yönelmemiz durumda ekonomik 
istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 

 
Đkinci olarak, aşırı fosil yakıt tüketimi neticesinde çevreye yayılan kirletici parçacıklar 

doğaya doğrudan zarar vererek ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Aynı zamanda başta 
solunum yolları hastalıkları ve kanser olmak üzere erken ölümlere sebep olmaktadır. Fosil 
yakıtların neden olduğu çevre sorunlarını durdurmanın yolu çevre dostu enerji kaynaklarına 
yönelmekle mümkündür. Çevre dostu olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynakları fosil 
yakıtların çevreye verdiği zarar durdurarak çevrenin ve insan sağlığının korunmasında 
alternatifsiz bir öneme sahiptir. Ciddi çevre sorunlarıyla boğuşan Türkiye'nin temiz bir çevre 
için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması gerekmektedir.  

 
Diğer yandan fosil enerji kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya olması 

Türkiye'nin enerji arzı güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle gelecek 
kuşakların enerji ihtiyacının güvence altına alınabilmesi için tükenme riskiyle karşı karşıya 
olan fosil yakıtlardan, limitsiz enerji olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmesi Türkiye'nin olası enerji krizlerini önlemesi açısından çok önemlidir. 

 
Kısacası zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye'nin güneş rüzgar, 

jeotermal ve gel-git enerjisine daha fazla yatırım yapması ekonomik istikrar, çevre 
sorunlarının minimize edilmesi ve gelecek kuşakların enerji ihtiyacının güvence altına 
alınması noktasında stratejik bir öneme sahiptir. 
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ĐŞLETMELER ĐN ULUSLARARASILA ŞMASI: ĐŞ LETME KARAKTER ĐSTĐKLER Đ 
VE ULUSLARARASILA ŞMA DERECESĐ ĐLĐŞKĐSĐ 

 
Yrd. Doç. Dr. Đbrahim AKBEN∗ 

 
ÖZ 

Uluslararasılaşma, globalleşen dünya’da işletmelerin artan rekabet ve yeni pazarlara girme isteği ile 
girmek mecburiyetinde kaldıkları bir süreçtir. Bununla birlikte uluslararasılaşma derecesi ise bir işletmenin 
uluslararası pazarlara olan ilgisini gösteren bir indekstir. Uluslararasılaşma işletmeler için hayati bir öneme sahip 
olmasına rağmen literatürde işletme karakteristikleri ve işletmelerin uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak az 
sayıda çalışma mevcuttur, buna bağlı olarak işletme karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi üzerindeki 
etkisi de nispeten daha az araştırılmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi üzerindeki 
etkilerini belirlemektedir. Öncelikle konuya ilişkin yerli ve yabancı literatür taranarak kavramsal çerçeve 
oluşturulmuştur. Daha sonra Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan işletmeler üzerinde bir alan çalışması 
yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda: işletme karakteristiklerinin, uluslararasılaşma derecesi (DOI) üzerinde pozitif bir etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Đşletme Karakteristikleri, Uluslararasılaşma, Uluslararasılaşma Derecesi, Uluslararası 
Đşletmecilik, Stratejik Yönetim  

INTERNATIONALIZATION OF COMPANIES: RELATIONSHIP BETWEEN 
COMPANY CHARACTERISTICS, AND THE DEGREE OF 

INTERNATIONALIZATION 

ABSTRACT 

Companies have to be involved in the internationalization due to increasing globalization, competition 
and their demand to access to new markets. Nonetheless the degree of internationalization is an index indicating 
the interest of the company to international markets. Although vital for internationalization of  business there are 
few studies about companies’ characteristics and degree of internationalization of companies in the literature, the 
impact of the company characteristics on the degree of internationalization remains as a relatively untapped area 
of research.  

The main purpose of this study is, to reveal the impact of companies’ characters on the degree of 
internationalization. For that purpose, the conceptual framework was formed by reviewing the national and 
international literature on the subject. Next, a field study was carried out on the companies ranked in Fortune 500 
Turkey list. Research hypotheses were tested by analysing the obtained data with SPSS software. The results 
showed that company characteristics had a positive effect on degree of internationalization (DOI).  
 
Keywords: Company Characteristics, Internationalization, Degree of Internationalization, International Business 
Management, Strategic Management 
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1.Giri ş 

Günümüzde rekabet etkisi, işletmeleri birçok rakiple ulusal ve uluslararası alanda karşı 
karşıya getirmektedir. Günümüzde işletmeler, rekabet güçlerini kaybetmemek ve ayakta 
kalabilmek için, dinamik bir yapıya bürünerek sürekli olarak kendilerini yenilemek zorunda 
kalmaktadırlar. Bu yüzden sahip oldukları karakteristiklere göre uluslararası faaliyetlere daha 
çok eğilim göstermeye çalışmaktadırlar.  

Uluslararasılaşma; “işletmelerin faaliyetlerini ulusal sınırların dışına yayması” şeklinde 
tanımlanırken (Erkutlu ve Eryiğit, 2001: 150), Uluslararasılaşma derecesi (DOI) işletmelerin 
belirli bir zaman diliminde, uluslararası pazarlara olan ilgisini resimleştiren yapısal bir 
indikatör olarak tanımlanmaktadır (Rieck ve diğerleri, 2004: 13). Bu çalışmanın odak 
noktasını, uluslararasılaşma derecesi oluşturmaktadır. Bir işletmenin uluslararasılaşma 
derecesini hesaplamak için ise, Sullivan (1994) tarafından geliştirilen DOIINTS ölçeği 
kullanılmaktadır. Diğer taraftan, işletme karakteristiklerinin de uluslararasılaşma derecesini 
etkileyen önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. 

Đşletme karakteristikleri literatürde, işletmelerin sahip olduğu özellikler olarak da 
kullanılmakta ve işletme yaşı (faaliyet yılları), büyüklük, büyüme oranı, işletmenin 
uluslararası özellikte olması, örgüt yapısı ve işletmenin itibar sahibi olması gibi değişik 
şekillerde sınıflandırılabilmektedir (Pfister, 2009: 81). Literatürde alan çalışması olarak 
Wismiarsi (2008) tarafından yapılan çalışmada işletme karakteristikleri olarak, işletme 
büyüklüğü ve uluslararası deneyim gibi faktörler kullanılmış ve bunların uluslararasılaşma 
derecesine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada ise, işletmenin sahip olduğu diğer işletme 
karakteristiklerin de  (dış ticaret departmanı çalışan sayısı, işletme yaşı, ulusal ve uluslararası 
kalite sertifikalarının sayısı, ulusal ve uluslararası teşvik sayıları, Ar-Ge harcamaları, yeni 
tesis ekipman yatırımlarının yoğunluğu, uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı, reklam 
harcamaları, tescilli patent hakkı sahipliği, ulusal ve uluslararası marka sahipliği, ulusal ve 
uluslararası ticari örgüt üyeliği) uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmada, öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve 
oluşturulmuş ve çalışmanın metodolojisi hazırlanmıştır. Metodoloji bölümünden sonra ise, 
araştırma hipotezinin test edilmesi amacıyla, ilgili analizler yapılarak, elde edilen bulgular 
yorumlanmış ve araştırma sonuç ve tartışma kısmı ile sonlandırılmıştır.  

Literatürdeki benzer sayılabilecek çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada; 
uluslararasılaşma derecesi (DOI) tek bir indeks yerine, çoklu indeksle, işletme 
karakteristikleri ise, uluslararasılaşmaya etkisi açısından daha geniş kapsamda ele alınarak 
analiz edilmiştir. Bu durum, çalışmanın daha önceki çalışmalardan farklılığını ortaya 
koymaktadır. 

Bu çalışma, Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan işletmeler üzerinde yapılan bir alan 
çalışması ile desteklenmiş ve çalışmanın sonunda özet olarak şu bulguya ulaşılmıştır:  

• Đşletme karakteristiklerinin, uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönde bir 
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir ve bu yönde kurulmuş olan kısmen hipotez kabul 
edilmiştir. 

 
2. Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma Derecesi 
 

Uluslararasılaşma (internationalization) terimini tam olarak açıklamak oldukça zordur. 
Đşletmelerin veya büyük grupların uluslararası faaliyetlerindeki dış hareketlerini açıklamada 
uluslararasılaşma terimi kullanılmaktadır. Bu genel kullanım sonucu uluslararasılaşmanın, 
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“artan uluslararası faaliyetlere girme yöntemi” olduğu ifade edilebilir (Lawrence ve 
Luostarinen, 1988; aktaran, Mutlu, 2008: 84). 

Uluslararasılaşma derecesi (DOI) ise, bir işletmenin belirli bir zaman diliminde 
uluslararası pazarlara olan ilgisinin bir resmini vermeye çalışan yapısal bir indikatördür 
(Rieck ve diğerleri, 2004: 13). Uluslararasılaşma derecesinin tespit edilmesinde en basit 
yöntem, işletme gelirlerinin ne kadarlık kısmının yurtdışındaki faaliyetlerden geldiğinin 
anlaşılmasına dayanmaktadır (Cengiz ve diğerleri, 2007: 7) ve söz konusu derecesinin 
ölçülmesinde Sullivan (1994) tarafından geliştirilen bazı indeksler birlikte kullanılmaktadır. 

Uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak vurgulanması gereken temel nokta, işletme 
faaliyetleri içerisinde dış pazarlara yönelik olarak yapılan çalışmalarının ağırlığının 
belirlenmesidir (Cengiz ve diğerleri, 2007: 7). Bir işletmenin uluslararasılaşma derecesinin 
belirlenmesinde ne gibi bir yöntem kullanılacağı da tartışılması gereken bir konudur. 
Đşletmenin genel satışlarının içindeki dış satışlarının oranı ne kadar yüksekse, işletmenin 
uluslararasılaşma derecesi de o kadar büyük olacaktır. Bu ölçümleme çok basit olmasına 
rağmen, işletmenin uluslararası faaliyetlerinin yapısı ve kapasitesi hakkında az bilgi vermek 
gibi bir dezavantaja sahiptir (Mutlu, 2008: 84). Bundan dolayı Sullivan (1994), 
uluslararasılaşma derecesinin hesaplanabilmesi için DOIINTS olarak ifade edilen bir ölçek 
geliştirmiştir.  

Bu ölçeğe göre uluslararasılaşma derecesi oranı, bir işletme için; 0,00 – 5,00 arasında 
bir değer alır ve buna göre; 

0,00 = Uluslararasılaşma ile ilgisi yok,  
5,00 = Uluslararasılaşma ile en üst düzeyde ilgili, anlamına gelmektedir. 
 
Bir işletmenin uluslararasılaşma derecesi, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir 

(Sullivan, 1994: 335).  
 

DOI INTS= FSTS + FATA + OSTS + TMIE + PDIO 
 
Bu indekste yer alan parametreler şu şekilde açıklanmaktadır:  
 
DOI: Degree of Internationalization; Uluslararasılaşma Derecesi, 
FSTS: Foreign Sales to Total Sales: Yabancı Satışlar / Toplam Satışlar oranı.  
FATA: Foreign Assets to Total Assets: Yabancı Varlıkların Toplamı / Toplam Varlıklar.  
OSTS: Overseas Subsidiaries to Total Subsidiaries: Yabancı Şubelerin Sayısı / Toplam Şube 
Sayısı.  
TMIE: Top Manager’s International Experience: Tepe Yönetimin Uluslararası Tecrübesi / 
Bütün Yöneticilerin Toplam Tecrübesi.  
PDIO: Psychic Dispersion of International Operations: Đhracat Yapılan Ülke Sayısı / 
Pazardaki Toplam Ülke Sayısı.  

Uluslararasılaşma derecesi literatürde uluslararasılaşma indeksleri olarak Çokulusluluk 
Đndeksi ve Çokulusluluk Faaliyetleri Yayılma Đndeksi olarak ta kullanılabilmektedir 
(Dörrenbächer, 2000: 122). Bu indeksler: 

 
• UNTAC tarafından (1995)’te kullanılan, Transnationality Index (Çokulusluluk 
Đndeksi) 
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• Ietto-Gilles (1998)’te kullanılan, Transnational Activities Spread Index (Çok 
Ulusluluk Yayılma Đndeksi) 

• Sullivan (1994)’te kullanılan Degree of Internationalization Scale (Uluslararasılaşma 
Derecesi Skalası) gibi indekslerdir. 

 
Tablo 1. Uluslararasılaşma Đçin Kullanılan Đndikatörler (Dörrenbächer,  2000: 122) 

 
Çokulusluluk Đndeksi 
(UNTAC, 1995) 

Çokulusluluk Faaliyetleri 
Yayılma Đndeksi (Ietto – Gilles, 
1998) 

Uluslararasılaşma Derecesi Skalası 
(Sullivan, 1994) 

Yabancı Satışların, Toplam 
Satışlara Oranı 

Yabancı Satışların, Toplam 
Satışlara Oranı 

Yabancı Satışların, Toplam Satışlara 
Oranı 

Yabancı Varlıkların, Toplam 
Varlıklara Oranı 

Yabancı Varlıkların, Toplam 
Varlıklara Oranı 

Yabancı Varlıkların, Toplam Varlıklara 
Oranı 

Đhracat Çalışanları Sayısının, 
Toplam Çalışanlara Oranı 

Đhracat Çalışanları Sayısının, 
Toplam Çalışanlara Oranı 

Yabancı Bağlı Đştiraklerin, Toplam 
Bağlı Đştiraklere Oranı 

  Üst Düzey Yöneticilerin Uluslararası 
Deneyimi 

  Uluslararası Operasyonların Fiziksel 
Dağılımı 

 
3. Firma Karakteristikleri 

Đşletme karakteristikleri literatürde işletmelerin sahip olduğu özellikler olarak da 
kullanılmaktadır. Đşletmelerin karakteristikleri, işletme yaşı (faaliyet yılları), büyüklük, 
büyüme oranı, işletmenin uluslararası özellikte olması, örgüt yapısı ve işletmenin itibar sahibi 
olması gibi değişik şekillerde sınıflandırılabilir (Pfister, 2009: 81).  

Literatürde, işletme karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini 
araştıran bazı çalışmalara ulaşılmıştır. Bunlardan Wismiarsi (2008)’in çalışmasında, işletme 
karakteristikleri olarak işletme büyüklüğü (tam zamanlı çalışan sayısı) ve uluslararası 
deneyim gibi faktörler kullanılmış ve çalışmada bunların uluslararasılaşma derecesine etkileri 
araştırılmıştır. Literatür taramasında ulaşılan diğer çalışmalarda, işletme karakteristiklerinin 
(uluslararasılaşma derecesine etkileri dışında) çeşitli şekillerde analizlerde kullanıldığı 
görülmüştür. Bu çalışmada ise daha önceki benzer çalışmalar baz alınarak, diğer işletme 
karakteristikleri de uluslararasılaşma derecesini belirleyen faktörler olarak analiz edilmiştir. 
Literatür taraması sonucunda ulaşılan ve işletme karakteristiklerinin yer aldığı çalışmalar şu 
şekilde sıralanabilir. 

Đşletme büyüklüğü: Đşletmeleri, büyüklüklerine göre sınıflandırırken işletmenin kuruluş 
yerinin büyüklüğü, istihdam edilen personelin sayısı, üretim ve satış hacmi, öz sermaye, 
faaliyet karı vb. kıstaslar önem arz eder (Şimşek, 2009: 56). Bu çalışmada da çalışan sayısı 
işletmenin büyüklük göstergesi olarak kabul edilmiş ve değişken olarak işletme büyüklüğünü 
temsil etmektedir. Literatürde Wismiarsi (2008: 3)’in çalışmasında işletme büyüklüğü olarak 
tam zamanlı çalışan sayısı kullanılmıştır. Uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Bununla ilgili olarak bazı diğer çalışmalarda da işletme büyüklüğü 
kullanılmıştır (Lu ve Beamish, 2000, 2001; Fleury ve diğerleri, 2007). 

Đşletmenin dış ticaret departmanı çalışan sayısı: Dış ticaret departmanı çalışan sayısı 
ile ilgili olarak literatür taramasında direkt olarak herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 
değişken işletmenin çalışan sayısının işletme büyüklüğünü temsil etmesinden yola çıkılarak, 
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işletmenin dış ticaret departmanının büyüklüğünü temsil etmesi amacı ile bu çalışmada 
işletme karakteristiği olarak kullanılmıştır. 

Đşletme yaşı: Bu çalışmada, işletme yaşı işletmenin ne kadar süredir faaliyet 
gösterdiğini temsilen kullanılmıştır. Literatürde işletme yaşı uluslararasılaşma ile ilgili olarak  
Elango, (2006); Olmos, (2011) ve Bausch ve Krist, (2007)’nin çalışmalarında kullanılmıştır.  

Uluslararası deneyim: Bir uluslararası işletmenin uluslararası pazardaki faaliyet 
süresini temsil etmektedir. Literatürde uluslararası deneyim, uluslararasılaşma ile ilgili olarak 
Wismiarsi (2008) ve Chen ve Hsu (2010)’nun çalışmalarında kullanılmıştır. 

 Teşviklerin sayısı: Đşletmenin yararlanmış olduğu ulusal ve uluslararası teşviklerin 
sayısını temsil etmektedir. Literatürde teşvik sayısına uluslararasılaşma derecesi ile ilgili 
olarak Sökmen (2006)’nın çalışmasında ihracat teşvikleri olarak kullanılmıştır. Bu açıdan 
Teşvik sayılarına bu çalışmada uluslararasılaşma derecesini belirleyen bir işletme 
karakteristiği olarak yer verilmiştir. 

Kalite belgelerinin sayısı: Kalite, bir mamul veya hizmetin önceden belirlenen 
standartlara uygunluk göstermesi şeklinde tanımlanır (Şimşek, 2001: 358). Kalite belgeleri 
ise, bu uygunluk neticesinde işletmelere verilen belgelerdir. Bu çalışmada kalite belgelerinin 
sayısı işletmenin hem ulusal hem de uluslararası olarak sahip olduğu belgelerin sayısını temsil 
etmektedir. Literatürde kalite belgelerinin sayısı ile ilgili olarak herhangi bir çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Kalite belgelerinin sayısı bu çalışmada uluslararasılaşma derecesini 
belirleyen bir işletme karakteristiği olarak kullanılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası marka sahipliği:  Marka, ticari eşyalar üzerine konulan ve 
eşyayı üreteni veya satanı tanıtmayıp, eşyayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan özel bir 
işaret veya kelime olarak tanımlanabilir (Şimşek, 2009: 25). Literatür taramasında marka 
sahipliği ile ilgili olarak herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmada ilk defa ulusal 
ve uluslararası marka sahipliği, işletmenin hem ulusal hem de uluslararası alanda sahip olduğu 
marka hakkını temsil etmektedir ve bu çalışmada uluslararasılaşma derecesini belirleyen bir 
işletme karakteristiği olarak kullanılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası ticari örgüt üyeliği: Đşletmenin hem ulusal hem de uluslararası 
arenada sahip olduğu ticari bir örgüt üyeliğini temsil etmektedir. Literatür taramasında ticari 
örgüt üyeliği ile ilgili olarak herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışma da ise 
uluslararasılaşma derecesini belirleyen bir işletme karakteristiği olarak kullanılmaktadır. 

Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu: Ar-Ge, mevcut bir ürünün daha etkin ve ucuz 
üretilmesi ya da halen hiç üretilmemiş ama ileride pazarda ön almak amacıyla herhangi bir 
alanda araştırmaya kaynak ayırmak şeklinde tanımlanabilir (Ar-Ge grubu çalışma raporu, 
2004: 21). Bu çalışmadaki Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, işletmenin toplam cirosundan Ar-
Ge yatırımlarına ayırdığı miktarı temsil etmektedir.  

Yeni tesis ve ekipman yatırımlarının yoğunluğu; Đşletmelerin cirolarından yeni tesis ve 
ekipmanlara ayırmış oldukları payı temsil etmektedir. Literatürde yeni tesis ve ekipman 
yatırımlarının yoğunluğu ile ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  Bu çalışmada ise, 
uluslararasılaşma derecesini belirleyen bir işletme karakteristiği olarak kullanılmaktadır. 

Uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı; Đşletmelerin uluslararası faaliyetlerini 
devam ettirdiği ülkelerin sayısını temsil etmektedir. Literatür çalışmasında bu tür bir 
çalışmaya ulaşılamamıştır ve bu çalışmada da ilk defa uluslararasılaşma derecesini belirleyen 
bir işletme karakteristiği olarak kullanılmaktadır. 

Tescilli patent: Şimşek, (2009: 26)’a göre, Yeni bir üretim yöntemi ya da herhangi bir 
yenilik bulan ve bunları yeni mal ve hizmetler üretmek üzere kullanma hakkına sahip bir 
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kimsenin bulduğu yeniliği veya üretim yöntemini ve bunların yardımıyla piyasaya çıkardığı 
bir mala yalnız kendisinin sahip olması, başkalarının izinsiz olarak onları kullanmalarını veya 
kopya etmelerini engelleme hakkını veren tescil edilmiş bir ayrıcalık veya imtiyaz şeklinde 
ifade etmiştir. Literatürde tescilli patent hakkı ile ilgili işletme karakteristiği olarak kullanan 
bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Tescilli patent sahipliği bu çalışmada işletmelerin sahip olduğu karakteristiklerinden 
biri olarak değerlendirilerek uluslararasılaşma derecesini belirleyen bir faktör olarak 
kullanılmıştır. 

Reklam harcamaları: Reklam; ürün, hizmet, fikir, örgüt, mekân ve kişilerin kimliği 
belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayan bir şekilde 
sunumu ve tutundurulması etkinlikleridir (Şimşek, 2009: 382). Reklam harcamaları ya da 
literatürde yer alan diğer adıyla reklam yoğunluğu, bu çalışmada işletmenin cirosundan 
reklam harcamalarına ayırdığı payı temsil etmektedir. Literatürde reklam harcamaları 
uluslararasılaşma ile ilgili olarak bazı çalışmalarda kullanılmıştır (Chen ve Hsu, 2010; Lu ve 
Beamish, 2000, 2001, 2002; Hsu, 2006).  
 
4. Metodoloji 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın hipotezleri ve modeli ile birlikte 
araştırmanın metodolojisine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 
 
Đşletme karakteristikleri, işletmelerin sahip olduğu özellikler olarak adlandırılmaktadır. 

Đşletme karakteristiklerinin, bu çalışmada işletmelerin uluslararası faaliyetlerine, dolayısıyla 
da uluslararasılaşma derecesine etki eden önemli özellikler oldukları kabul edilmektedir. 
Yapılan literatür taramasında işletme karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi 
üzerindeki etkileri araştırılarak, aşağıda yer alan hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Đşletme karakteristikleri, uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir. 

Bu çalışmada işletmelerin büyüklüğünün uluslararasılaşma derecesine pozitif etkilerinin 
olabileceği önerilmektedir. Đşletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırırken, istihdam edilen 
personelin sayısı büyük önem taşımaktadır (Şimşek, 2009: 56). Bu çalışmada da çalışan sayısı 
işletmenin büyüklük göstergesi olarak kabul edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan literatür 
taramasında Wismiarsi (2008)’in çalışmasında işletme büyüklüğü olarak tam zamanlı çalışan 
personel sayısı kullanılmış ve çalışmada işletme büyüklüğünün uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilediği bulunmuştur.  

Bu çalışmada ise literatürde yer alan teorik ve alan çalışmaları baz alınarak işletme 
büyüklüğü olarak çalışan sayısı kullanılarak, uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini 
araştırmak üzere aşağıda yer alan ve alt hipotezlerden birincisi olan ”H1.1”   hipotezi 
oluşturulmuştur. 

H1.1: Çalışan sayısı baz alınarak değerlendirilecek işletme büyüklüğü, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir. 
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Çalışmanın diğer bir hipotezi işletmelerin dış ticaret departmanı çalışan sayısı ile 
uluslararasılaşma derecesi ilişkisini konu almaktadır.  

Bu çalışmada dış ticaret departmanı çalışan sayısının uluslararasılaşma derecesini pozitif 
anlamda etkileyeceği önerilmektedir. Teorik ve alan çalışması bağlamında literatür 
tarandığında, konu ile ilgili olarak herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Çalışmada işletme büyüklüğünde olduğu gibi, dış ticaret departmanı çalışan sayısının da 
bu departmanın büyüklüğünü gösterdiği kabul edilmiştir. Dış ticaret departmanı çalışan 
sayısının, uluslararasılaşma derecesine etkisini araştırmak ve literatüre bu yönde katkı 
yapabilmek adına aşağıda yer alan ve alt hipotezlerden ikincisi olan “H1.2”  hipotezi 
oluşturulmuştur. 

H1.2: Đşletmenin dış ticaret departmanı çalışan sayısı, uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilemektedir. 

Bu çalışmada ele alınan diğer bir işletme karakteristiği, işletme yaşıdır. Đşletmenin 
yaşının bir diğer ifadeyle işletmenin faaliyet yıllarının uluslararasılaşma derecesine pozitif 
etkilerinin olabileceği önerilmektedir.  

Bu yüzden çalışmada, işletmenin yaşının uluslararasılaşmayı pozitif etkileyebileceği 
düşüncesiyle ve literatüre katkı yapılabilmesi adına aşağıda yer alan ve alt hipotezlerden 
üçüncüsü olan “H1.3”  hipotezi oluşturulmuştur. 

H1.3: Đşletmenin yaşı, uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir. 

Çalışmanın ele aldığı diğer bir işletme karakteristiği ise kalite sertifikalarıdır. Hem 
ulusal hem de uluslararası kalite belgeleri işletmelere rekabet avantajı, karlılık ve işletmelerin 
imajları konusunda faydalar sağlayan belgelerdir (www.belgelendirme.com.tr, 22.05.2014). 
Dolayısıyla bunlarda işletmelerin iş yapma potansiyelini arttıran önemli faktörlerdendir. 
Kalite belgeleri, genellikle bir ürün için ya da o ürünü üreten sistem ya da süreç için verilir 
(Benligiray, 2005: 194).  

 Đşletmenin sahip olduğu ulusal ve uluslararası kalite belgeleri sayısının, 
uluslararasılaşma derecesine pozitif etkilerinin olacağı önerilmektedir. Konu ile ilgili olarak 
teorik ve alan çalışması bağlamında literatür taraması yapıldığında kalite sertifikalarının 
sayısının uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini araştıran herhangi bir çalışmaya 
rastlanamamıştır. Literatürdeki işletme karakteristikleri ve uluslararasılaşma derecesi ile 
ilgili olan çalışmalar baz alınarak bu çalışmada literatüre katkı yapmak ve işletmelerin sahip 
olduğu uluslararası kalite belgelerinin sayısının uluslararasılaşma derecesine olan etkilerini 
araştırmak amacıyla aşağıda yer alan ve çalışmanın dördüncü hipotezi olan “H1.4”   hipotezi 
oluşturulmuştur. 

H1.4: Đşletmenin sahip olduğu ulusal ve uluslararası kalite sertifikalarının sayısı, 
uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir. 

Bu çalışmanın diğer bir değişkeni de uluslararası deneyim olup, işletmelerin sahip 
olduğu uluslararası deneyimin uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif etkilerinin olacağı 
öngörülmektedir. Johanson ve Wiedersheim-Paul (1975: 306), çalışmalarında işletmelerin 
uluslararası deneyimlerinden dolayı yeni bir yabancı ülkeye yatırımlarının daha başarılı 
olacağını ifade etmişlerdir. Chen ve Hsu, (2010: 1106) çalışmalarında, geçmiş dönemde 
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uluslararası pazarlarda yapılmış olan yatırımların, gelecekte yapılacak olan yatırımlar için 
işletmeye bilgi konusunda yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir. Papadopoulos ve Martín 
(2010: 401) çalışmalarında uluslararasılaşmanın, uluslararası deneyim üzerine pozitif bir 
etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.  

Goerzen ve Asmussen (2007: 71) uluslararası deneyimin, işletmenin 
uluslararasılaşma kapasitesini daha iyi kullanmasını sağlayacağını ifade etmişlerdir. Konu ile 
ilgili olarak alan çalışması bağlamında Wismiarsi (2008: 9), uluslararası deneyimin 
uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilediğini bulmuştur.  

Literatürde yer alan bu çalışmalar baz alınarak işletmenin sahip olduğu uluslararası 
deneyimin uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatüre bu konuda 
katkıda bulunabilmek adına aşağıda yer alan ve çalışmanın beşinci alt hipotezi olan “H1.5”   
hipotezi oluşturulmuştur.  

H1.5: Đşletmenin uluslararası deneyimi, uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir. 

Đşletmelerin yararlandığı ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısının, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilediği bu çalışmada öngörülen konulardan bir başkasıdır. Konu ile ilgili 
olarak yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan, Sökmen (2006: 68)’in çalışmasında, 
KOBĐ’lerin, yerel pazarlarda sunulan ihracat desteklerinden yararlanabilme yeteneği 
arttıkça, uluslararasılaşma derecelerinin kısmen arttığı sonucuna ulaşılmıştır 

Bu çalışmada da işletmelerin yararlandığı teşvik sayılarının uluslararasılaşma 
derecesine olan etkilerini araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla aşağıda yer 
alan ve çalışmanın altıncı alt hipotezi olan “H1.6” hipotezi oluşturulmuştur. 

H1.6: Đşletmenin yararlandığı ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısı, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir. 

Đşletmelerin Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğunun uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilediği önerilmektedir. Teorik bağlamda, Koparal (2004: 75), işletmelerin Ar-Ge 
faaliyetlerini iyi bir şekilde organize ederek, dış pazarlarda daha çok şansa sahip olabileceğini 
belirtmiştir. Bu çalışmada da Ar-Ge yoğunluğunun, uluslararasılaşma derecesinin üzerine 
etkilerini araştırmak ve literatüre katkı yapmak amacıyla aşağıda yer alan ve çalışmanın 
yedinci alt hipotezi olan “H1.7” hipotezi oluşturulmuştur.  

H1.7: Đşletmenin Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilemektedir. 

Đşletmenin yeni tesis ve ekipman yatırımlarının yoğunluğunun uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilediği konusunda, çalışmanın önemli bir hipotezini oluşturmaktadır. 
Konu ile ilgili olarak yapılan teorik çalışmalar ve alan çalışmaları araştırıldığında yeni tesis 
ekipman yatırımları ile uluslararasılaşma derecesini araştıran herhangi bir çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Ancak Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğunda olduğu gibi, yeni tesis ve 
ekipman yatırımlarının yoğunluğunun da uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini 
araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla araştırmanın sekizinci alt hipotezi olan 
“H1.8” hipotezi oluşturulmuştur.  
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H1.8: Đşletmenin yeni tesis ve ekipman yatırımlarının yoğunluğu, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir. 

Đşletmelerin uluslararası operasyonlarının fiziksel dağılımının, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda konu ile ilgili olarak yapılan 
teorik ve alan çalışması bazında ulaşılan çalışmalarda uluslararası operasyonların fiziksel 
dağılımı ile uluslararasılaşma derecesi arası ilişkiden ziyade uluslararası operasyonların 
fiziksel dağılımı ile işletme performansı ilişkisini konu alan bir çalışmaya ulaşılmıştır. Mauri 
ve Figueiredo (2012) çalışmalarında işletme faaliyetlerinin coğrafi dağılımının, çokuluslu 
işletme performansı üzerindeki etkisi test edilmiş ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. 
Bu çalışmada, uluslararası operasyonların fiziksel dağılımının uluslararasılaşma derecesi 
üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak adına aşağıda yer alan ve 
çalışmanın dokuzuncu alt hipotezi olan “H1.9”  hipotezi oluşturulmuştur. 

H1.9: Đşletmenin uluslararası operasyonlarının fiziksel dağılımı, uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilemektedir. 

Đşletmelerin reklam harcamalarının yoğunluğunun uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilediği önerilmektedir. Bu bağlamda konu ile ilgili olarak yapılan teorik ve alan 
çalışması kapsamında, Olmos (2011) çalışmasında reklam yoğunluğu ile uluslararasılaşma 
derecesi ilişkisi araştırılmış ve pozitif etki bulunmuştur. Bu çalışma baz alınarak reklam 
harcamalarının uluslararasılaşma derecesi üzerinde etkisinin olabileceği düşünülmüş ve bu 
etkiyi araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla aşağıda yer alan ve çalışmanın 
onuncu hipotezi olan “H1.10” hipotezi oluşturulmuştur. 

H1.10: Đşletmenin reklam harcamalarının yoğunluğu, uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilemektedir. 

Đşletmelerin sahip oldukları tescilli patent hakkının uluslararasılaşma derecesini pozitif 
anlamda etkileyeceği önerilmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan teorik ve alan çalışması 
kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda herhangi bir teorik ya da alan çalışmasına 
ulaşılamamıştır.  

Bu çalışmada da işletmenin tescilli patent hakkına sahip olmasının, uluslararasılaşma 
derecesi üzerindeki etkisini araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla aşağıda yer 
alan ve çalışmanın on birinci alt hipotezi olan “H1.11” hipotezi oluşturulmuştur.  

H1.11: Đşletmenin tescilli patent sahipliği, uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir. 

Çalışmada yer alan diğer bir işletme karakteristiği değişkeni ulusal ve uluslararası 
marka sahipliğidir. Ulusal ve uluslararası marka sahipliğinin uluslararasılaşma derecesi 
üzerindeki pozitif etkilerinin olduğu öngörülmektedir. Đşletmenin sahip olduğu marka 
sahipliğinin uluslararasılaşma derecesine etkilerini araştırmak üzere yapılan teorik ve alan 
çalışması bazındaki literatür çalışması sonucunda herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 
yüzden literatürdeki benzer çalışmalar baz alınarak bu çalışmada da işletmenin ulusal ve 
uluslararası marka hakkına sahip olmasının uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini 
araştırmak ve literatüre katkıda bulunmak amacıyla aşağıda yer alan ve çalışmanın on ikinci 
alt hipotezi olan “H1.12”  hipotezi oluşturulmuştur.  
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H1.12: Đşletmenin ulusal ve uluslararası marka sahipliği, uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilemektedir. 

Çalışmada ele alınan ve işletme karakteristiklerinden biri olan ticari örgüt üyeliği 
konusudur. Bu çalışmada, işletmelerin ticari örgüt üyeliğinin uluslararasılaşma derecesi 
üzerinde pozitif etkisinin olabileceği öngörülmektedir. Bunun için teorik ve alan çalışması 
kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda Mutlu (2012)’ye göre uluslararası 
organizasyonların işletmeleri uluslararası faaliyetlere çekmede önemli bir faktördür. Bu 
yüzden ulusal ve uluslararası ticari bir örgüte üye olmanın, işletmelerin uluslararasılaşma 
derecesine etkilerinin olup olmadığını test etmek amacıyla aşağıda yer alan ve çalışmanın 
birinci hipotezinin on üçüncü alt hipotezi olan “H1.13”  hipotezi oluşturulmuştur. 

H1.13: Đşletmenin ulusal ve uluslararası ticari örgüt üyeliği, uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilemektedir. 

 
Bu hipotezler doğrultusunda oluşturulan modelimiz ise aşağıda sunulmuştur.  
 

                                                          
                                                                        
 
 
 
                                                                                      H1         
                                                                 

 
                     
 
 

 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli: Đşletme Karakteristikleri ve Uluslararasılaşma Derecesi Arası 
Đlişkiler     

4.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  
 
Bu çalışma, genel olarak işletmelerin uluslararasılaşması üzerinde durmaktadır. Bu 

kapsamda çalışma işletmelerin sahip olduğu karakteristiklerin uluslararasılaşma derecesi 
üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.  
 
4.3. Ana Kütle ve Örneklem Seçimi  

Bu çalışmanın ana kütlesini Fortune 500 listesinde yer alan ve 2011, 2012 ve 2013 yılları 
olmak üzere üç yıl üst üste bu listede yer alan ve uluslararası pazarlarla ilgisi olan 258 işletme 
oluşturmaktadır. Ve bu işletmeler araştırmanın alan çalışması kapsamında değerlendirilmiştir. 

Đşletme Karakteristikleri 
 

- Đşletme büyüklüğü (çalışan sayısı), H1.1 
- Dış ticaret departmanı çalışan sayısı, H1.2  
- Đşletme yaşı, H1.3 
- Ulusal ve uluslararası kalite belgelerinin sayısı, H1.4 
- Uluslararası deneyim, H1.5 
- Teşviklerin sayısı, H1.6 
- Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, H1.7 
- Yeni tesis ekipman yatırımları, H1.8 
- Uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı, H1.9 
- Reklam harcamaları, H1.10 
- Tescilli patent hakkı, H1.11 
- Ulusal ve uluslararası marka sahipliği, H1.12 
- Ulusal ve uluslararası ticari örgüt üyeliği, H1.13 
  

Uluslararasılaşma Derecesi 
(DOI) 
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4.4. Araştırmanın Prosedürü, Verilerin Toplanması ve Geri Dönüşüm Oranı 
 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketlerin 
uygulanacağı işletmeler Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan işletmelerden seçilmiştir.  

Araştırmada kullanılan anket soruları aşağıda belirtildiği gibi literatürdeki çeşitli 
kaynaklardan elde edilen anket sorularının derlenmesi ve kullanılan değişkenlerden 
uyarlanması şeklinde oluşturulmuştur. Anketin birinci bölümü işletmelerin karakteristiklerini 
(temel özellikleri) ölçmeye yönelik sorulardan, ikinci bölümü ise işletmelerin 
uluslararasılaşma derecesini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen bütün 
veriler  SPSS 16.0 istatistik paket programında analiz edilmiştir. 

Anketin birinci bölümünde yer alan işletme karakteristikleri, literatürde yer alan birçok 
çalışmadan uyarlanarak hazırlanmıştır, bu değişkenler ve ait oldukları çalışmalar şu 
şekildedir: 

• Đşletme büyüklüğü (Çalışan sayısı); Đşletme büyüklüğü konu ile ilgili olan ve 
literatürde yer alan bazı çalışmalardan uyarlanmıştır (Lu ve Beamish, 2000, 2001; 
Wismiarsi, 2008). 

• Đşletme yaşı; Đşletme yaşı literatürde konu ile ilgili çalışmalarda yer alan bazı 
çalışmalardan uyarlanmıştır (Zhou ve diğerleri, 2007; Mlinarič ve Mlinarič, 2010). 

• Uluslararası deneyim; Literatürde yer alan bazı çalışmalardan uyarlanmıştır 
(Wismiarsi, 2008; Chen ve Hsu, 2010).  

• Ar-Ge harcamaları (yoğunluğu); Literatürde yer alan bazı çalışmalardan uyarlanmıştır 
(Chen ve Hsu, 2010; Lu ve Beamish, 2000, 2001, 2002). 

• Reklam harcamaları; Literatürde yer alan bazı çalışmalardan uyarlanmıştır (Chen ve 
Hsu, 2010; Lu ve Beamish, 2000, 2001, 2002; Hsu, 2006).  

• Đşletmeniz kaç ülkede faaliyet göstermektedir; Literatürde yer alan bazı çalışmalardan 
uyarlanmıştır (Altıntaş ve Özdemir, 2006; Sullivan, 1994; Sieler 2008). 

Anketin, ikinci bölümünde yer alan ve uluslararasılaşma derecesini belirlemek için 
sorulan sorular: 

• Foreign Sales to Total Sales (FSTS): Yabancı Satışlar / Toplam Satışlar oranı. 
Literatürde FSTS uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak bazı çalışmalarda 
kullanılmış olan bir parametredir (Kennelly ve Lewis, 2004; Altıntaş ve Özdemir, 
2006; Sullivan, 1994; Sieller, 2008). 

• Foreign Assets to Total Assets (FATA): Yabancı Varlıkların Toplamı / Toplam 
Varlıklar. Literatürde FATA, uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak bazı 
çalışmalarda kullanılmış olan bir parametredir (Altıntaş ve Özdemir, 2006; Sullivan, 
1994; Sieler, 2008). 

• Overseas Subsidiaries to Total Subsidiaries (OSTS): Yabancı Şubelerin Sayısı / 
Toplam Şube Sayısı. Literatürde OSTS uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak bazı 
çalışmalarda kullanılmış olan bir parametredir (Altıntaş ve Özdemir, 2006; Sullivan, 
1994; Sieler, 2008). 

• Top Manager’s International Experience (TMIE): Tepe Yönetimin Uluslararası 
Tecrübesi / Bütün Yöneticilerin Toplam Tecrübesi. Literatürde TMIE, 
uluslararasılaşma derecesi ile ilgili olarak bazı çalışmalarda kullanılmış olan bir 
parametredir (Altıntaş ve Özdemir, 2006; Sullivan, 1994). 

• Psychic Dispersion of International Operations (PDIO): Đhracat Yapılan Ülke Sayısı / 
Pazardaki Toplam Ülke Sayısı. Literatürde PDIO, uluslararasılaşma derecesi ile ilgili 
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olarak bazı çalışmalarda kullanılmış olan bir parametredir (Altıntaş ve Özdemir, 2006; 
Sullivan, 1994; Sieler, 2008). Çalışmada toplam ülke sayısı olarak uluslararası alanda 
tanınmış olan 193 ülke (tr.wikipedia.org, 16.03.2015) pazardaki ülke sayısı olarak 
alınmıştır. Uluslararasılaşma derecesini ölçen sorular için herhangi bir ölçek 
kullanılmadan ankette açık uçlu sorular olarak yer almıştır. 

Çalışma sonucunda anketin geri dönüş sayısı 258 işletmeden 114 olarak gerçekleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle geri dönüş oranı % 44,18’dir. Ancak geri dönen anketlerden 11’i başka bir 
deyişle % 4,26’sı kullanılamayacak (mükerrer, eksik doldurulmuş ve isimsiz)  durumda olup, 
anket geri dönüşündeki net ve kullanılabilir anket sayısı 103 başka bir ifadeyle % 39,92 olarak 
gerçekleşmiştir.  

 
5. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde alan çalışması sonucu elde edilen verilerin analizlerine ve 
analizlere ait yorumlara yer verilmiştir.  

5.1. Đşletme Karakteristikleri Đ le Đlgili Tanımlayıcı Đstatistikler 
 

Analizlerin bu bölümünde, işletmelerin sahip olduğu karakteristikler ile ilgi olarak 
yapılmış tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir ve bu bulgular, tablolar halinde özetlenerek 
yorumlanmıştır.  

Tablolar incelendiğinde dikkat edilecek önemli bir husus bazı tablolarda frekansların 
103’ten az olduğudur. Bunun nedeni çalışmaya katılan, katılımcıların bazı soruları yanıtlama 
konusunda çekimser kalmalarıdır. 

Çalışmaya katılan işletmelerin vermiş olduğu yanıtlar incelendiğinde; katılımcıların % 
23,30’u 41-50 yıl arasında, % 23,30’u 31- 40 yıl arasında, % 16,50’si 21-30 yıl arasında, % 
25,25’i 51 yıl ve daha uzun süredir, % 7,77’si ise 11-20 yıl arasında, ayrıca işletmelerin % 
3,88’i 10 yıldan daha az faaliyet sürelerine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Tablo 2 genel 
olarak değerlendirildiğinde araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun faaliyet 
sürelerinin 31–50 yıl arasında olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 2. Đşletmelerin Faaliyet Yılları Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Faaliyet Yıllar Frekans (f) Yüzde ( %) 

0 – 10 yıl 4 3,88 
11 – 20 yıl 8 7,77 
21 – 30 yıl 17 16,50 
31 – 40 yıl 24 23,30 
41 – 50 yıl 24 23,30 
51 – 60 yıl 14 13,60 
61 – 70 yıl 7 6,80 
71 yıl ve üzeri 5 4,85 
Toplam  103 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler faaliyette bulundukları sektörler açısından Tablo 3’de 

incelendiğinde; işletmelerin % 19,42’sinin tarım ve gıda, %16,50’sinin petrol, petrol türevleri 
ve kimya, % 14,60’ının elektrikli aletler, makine ve ekipman, % 12,62’sinin tekstil, % 
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5,82’sinin yapı ve inşaat, % 2,90’ının ticaret ve perakendecilik, % 2,90’ının otomobil, yedek 
parça ve ekipmanları, % 4,84’ünün medikal ve ilaç, basım, yayım ve medya, cam ve cam 
ürünleri gibi farklı sektörlerde faaliyette bulunduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 3 
genel olarak değerlendirildiğinde araştırmaya katılan işletmelerde ticaret ve perakendecilik, 
otomobil, yedek parça ekipmanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin oldukça az 
olduğunu görmek mümkündür.  
Tablo 3. Đşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörlere Göre Dağılımı 
 
Sektörler Frekans (f) Yüzde ( %) 
Petrol, petrol türevleri ve kimya 17 16,50 
Tekstil 13 12,62 
Maden, metal ve toprak 17 16,50 
Tarım ve gıda 20 19,42 
Ticaret ve perakendecilik 3 2,90 
Otomobil, yedek parça ekipmanları 3 2,90 
Orman ve orman ürünleri 4 3,90 
Yapı ve inşaat 6 5,82 
Elektrikli aletler, makine ve ekipman 15 14,60 
Diğer (Medikal ve Đlaç, Basım Yayım ve Medya, Cam ve Cam Ürünleri) 5 4,84 
Toplam 103 100 

 
Çalışmaya katılan işletmeler, büyüklüklerini temsil eden çalışan sayıları açısından, 

Tablo 4’te incelendiğinde; işletmelerin % 51,46’sının 1000’den az, % 26,21’inin 1001-2000, 
% 9,71’inin 2001 - 3000, % 3,88’inin 3000 - 4000, % 8,74’ünün ise 5001 ve üzeri sayıda 
çalışan sayısına sahip olduklarını ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 4 çalışmaya katılan işletmeler açısından genel olarak değerlendirildiğinde; 
işletmelerin büyük bir çoğunluğunun 2000’den az çalışan sayısına sahip oldukları dikkati 
çekmektedir.  

Tablo 4. Đşletmelerin Çalışan Sayıları Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Çalışan sayıları Frekans (f) Yüzde ( %) 
1 – 1000 53 51,46 
1001 – 2000 27 26,21 
2001 –  3000 10 9,71 
3001 – 4000 4 3,88 
4001 ve üzeri 9 8,74 
Toplam 103 100 

 
Çalışmaya katılan işletmeler Tablo 5’te dış ticaret departmanı çalışan sayıları 

açısından incelendiğinde; işletmelerin % 49’unun 10’dan az, % 37’sinin 11 – 20 arasında, % 
7’sinin 21-30 arasında, % 7’sinin ise 31 ve daha üzeri sayıda dış ticaret departmanı çalışan 
sayısına sahip olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 5 genel olarak 
değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan işletmelerin dış ticaret departmanı çalışan sayılarının 
1 – 20 arasında bir yoğunluğa sahip oldukları görülmektedir. Buna karşın, işletmelerin çok az 
bir kısmının ise 21 ve daha fazla sayıda dış ticaret departmanı çalışan sayısına sahip oldukları 
dikkati çekmektedir.  
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Tablo 5. Đşletmelerin Dış Ticaret Departmanı Çalışan Sayıları Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Dış Ticaret Departmanı Çalışan Sayıları Frekans (f) Yüzde ( %) 
1 – 10 49 % 49 
11 – 20 37 % 37 
21 – 30 7 % 7 
31 ve üzeri 7 % 7 
Toplam 100 100 

Çalışmaya katılan işletmeler sahip oldukları ulusal kalite belgeleri sayıları açısından 
Tablo 6 incelendiğinde; işletmelerin, % 72,3’ünün 1-5 arası, % 15’inin 6 - 10 arası, % 8,5’inin 
11 – 15 arası, % 2,1’inin 16 - 20 arası, % 2,1’inin ise 21 ve daha fazla sayıda ulusal kalite 
belgesine sahip olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 6 genel olarak 
değerlendirildiğinde işletmelerin büyük bir çoğunluğunun 10’dan az sayıda ulusal kalite 
belgesine sahip oldukları görülmektedir.  
 
Tablo 6. Đşletmelerin Sahip Oldukları Ulusal Kalite Belgeleri Sayısı Değişkenine Göre 
Dağılımı 

Ulusal kalite belge sayısı Frekans (f) Yüzde ( %) 
1-5  68 72,3 
6-10  14 15 
11- 15  8 8,5 
16-20  2 2,1 
21 ve üzeri  2 2,1 
Toplam 94 100 

 
Çalışmaya katılan işletmeler sahip oldukları uluslararası kalite belgeleri sayıları 

açısından Tablo 7’de incelendiğinde; işletmelerin % 67,39’unun 1-5 arası, % 19,56’sının 6 – 
10 arası, % 9,8’inin 11-15 arası, % 1,08’inin 16 - 20 arası, % 2,17’sinin ise 21’den fazla 
sayıda uluslararası kalite belgesine sahip olduklarını ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 7 genel olarak değerlendirildiğinde işletmelerin büyük bir çoğunluğunun 10’dan 
az sayıda uluslararası kalite belgesine sahip oldukları görülmektedir. 

  
Tablo 7. Đşletmelerin Sahip Oldukları Uluslararası Kalite Belgeleri Sayısı Değişkenine Göre 
Dağılımı 
 
Uluslararası kalite belge sayısı Frekans (f) Yüzde ( %) 
1 – 5   62 67,39 
6 – 10  18 19,56 
11 – 15  9 9,8 
16 - 20  1 1,08 
21 ve üzeri 2 2,17 
Toplam 92 100 

 
Araştırmaya katılan işletmelerin, ulusal ve uluslararası marka sahipliği ve tescilli 

patent hakkına sahiplikleri açısından Tablo 8 incelendiğinde; Đşletmelerin, % 11,76’sının 
ulusal olarak tanınmışlığa sahip olan bir marka hakkına sahip olduklarını buna karşın % 
88,24’ünün ise herhangi bir ulusal marka hakkına sahip olmadıklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. Bunun yanı sıra aynı tabloda işletmelerin % 81,19’unun uluslararası 
tanınmışlığa sahip olan bir marka hakkına sahip olduklarını fakat % 18,81’inin ise uluslararası 
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bir marka hakkına sahip olmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca işletmelerin, % 
46,08’inin Tescilli patent hakkına sahip olduklarını fakat % 53,92’sinin ise tescilli patent 
hakkına sahip olmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 8 genel olarak 
değerlendirildiğinde, işletmelerin ulusal tanınmış marka hakkından ziyade daha çok 
uluslararası olarak tanınmış olan marka hakkına sahip oldukları görülmektedir. Bu da 
işletmelerin daha çok uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdiklerinin ve uluslararası pazar 
odaklı olarak çalıştıklarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  
 
Tablo 8. Đşletmelerin Sahip Olduğu Ulusal ve Uluslararası Marka Sahipliği,  Tescilli Patent 
Sahipliği Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Ulusal tanınmışlığa sahip marka Frekans (f) Yüzde ( %) 
Evet 12 % 11,76 
Hayır 90 % 88,24 
Toplam 102 100 
Uluslararası tanınmışlığa sahip marka Frekans (f) Yüzde ( %) 
Evet 82 % 81,19 
Hayır 19 % 18,81 
Toplam 101 100 
Tescilli patent sahipliği Frekans (f) Yüzde ( %) 
Evet 47 % 46,08 
Hayır 55 % 53,92 
Toplam 102 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler, Tablo 9’da uluslararası deneyimleri açısından 

incelendiğinde; işletmelerin % 27,7’sinin 11-20 yılları arası, % 26,7’sinin 21-30 yılları arası, 
% 17,9’unun 1-10 yılları arası, % 7,9’unun 41-50 yılları arası bir süredir ve % 7,9’unun ise 51 
yıldan daha fazla bir süredir uluslararası deneyime sahip olduklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. Tablo 9 genel olarak değerlendirildiğinde; işletmelerin büyük bir 
çoğunluğunun 40 yıldan daha az uluslararası deneyime sahip oldukları, bununla birlikte 
işletmelerin çok az kısmının ise 40 yıldan daha fazla uluslararası deneyime sahip oldukları 
görülmektedir.  

 
Tablo 9. Đşletmelerin Sahip Olduğu Uluslararası Deneyim Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Uluslararası deneyim Frekans (f) Yüzde ( %) 
1 – 10 yıl arası 18 17,9 
11- 20 yıl arası 28 27,7 
21- 30 yıl arası 27 26,7 
31 – 40 yıl arası 12 11,9 
41 – 50 yıl arası 8 7,9 
51 yıl – üzeri 8 7,9 
Toplam 101 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler, yararlanılan ulusal teşvik sayısı açısından Tablo 10’da 

incelendiğinde; işletmelerin % 49,5’inin 1 - 5 arası, % 9,1’inin 6 - 10 arası, % 5,05’inin 11 - 
15 arası, % 4,05’inin 16 - 20 arası, % 1,1’i ise 21 kez ve daha fazla sayıda ulusal teşvik ve 
desteklerden yararlandıklarını ifade etikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin % 
22,2’sinin ise hiç ulusal teşvik ve desteklerden yararlanmadıklarını ifade ettikleri 
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görülmektedir. Tablo 10 değerlendirilirken, teşviklerin ve desteklerin daha çok belirli 
sektörlere yönelik olarak uygulandığı göz ardı edilmemelidir (www.tesvik.gov.tr, 
22.05.2014). 

 
Tablo 10. Đşletmelerin Ulusal Teşviklerden Yararlanma Sayısı Değişkenine Göre Dağılımı 
 
Ulusal teşvik / desteklerden yararlanma Frekans (f) Yüzde ( %) 
Hiç Ulusal teşvik / desteklerden faydalanmadık 22 22,2 
1 – 5 kez 49 49,5 
6 – 10 kez 9 9,1 
11 – 15 kez 5 5,05 
16 – 20 kez 4 4,05 
21 – ve üzeri 10 1,1 
Toplam 99 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler, uluslararası teşviklerden yararlanma sayısı açısından 

Tablo 11’de incelendiğinde; işletmelerin, % 23,7’sinin 1-5 arası, % 2,1’inin 6 -10 arası, % 
2,1’inin 11-15 arası, % 6,2’sinin 16 ve daha fazla sayıda uluslararası teşvik ve desteklerden 
yararlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Buna karşın işletmelerin % 65,9’unun ise 
uluslararası teşvik ve desteklerden hiç yararlanmadıklarını ifade ettiklerini görmek 
mümkündür. Tablo 11 genel olarak değerlendirildiğinde; işletmelerin büyük bir 
çoğunluğunun uluslararası teşvik ve desteklerden 5 ve daha az yararlandıkları görülmektedir. 
 
Tablo 11. Đşletmelerin Uluslararası Teşviklerden Yararlanma Sayısı Değişkenine Göre 
Dağılımı 
 
Uluslararası teşvik / desteklerden yararlanma Frekans (f) Yüzde ( %) 
Hiç ulusal teşvik / desteklerden faydalanmadık 64 65,9 
1 – 5 kez 23 23,7 
6- 10 kez 2 2,1 
11 – 15 kez 2 2,1 
16 ve üzeri 6 6,2 
Toplam 97 100 

 
Araştırmaya katılan işletmelerin cirolarından Ar-Ge yatırımları olarak ayırdıkları 

paylar Tablo 12 görülmektedir; Buna göre işletmelerin, % 14,9’unun % 0,11-0,20 arası, % 
9,6’sının % 0,06 - 0,10 arası, % 6,6’sının % 0,0 - 0,05 arası, % 6,4’ünün % 0,21- 0,30 arası ve 
% 8,5’inin ise % 0,31 ve daha fazla bir oranda cirolarından Ar-Ge’ye pay ayırdıklarını ifade 
ettikleri görülmektedir.  

Tablo 12 işletmelerin büyük ölçekli oldukları düşünülerek genel olarak 
değerlendirildiğinde; işletmelerin büyük bir çoğunluğunun Ar-Ge için ayırdıkları payların 
görünüşte düşük olduğu görülmektedir. Ancak Ar-Ge payları için işletmelerin ciroları göz 
önüne alındığında payların çokta düşük olmadığı söylenebilir. Đstatistiklere göre Türkiye’de 
2013 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYĐH oranı % 0,95’dir (TÜĐK, 2015, www.tuik.gov.tr).  
ABD’de ise 2012 yılındaki, bu oranın GSYĐH içindeki payı  % 2,8 düzeyindedir 
(search.worldbank.org, 31.05.2015). Bu da Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının gelişmiş 
ülkelere göre oldukça düşük olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 12. Đşletmelerin Cirolarına Göre Ar-Ge Yatırımlarının Yoğunluğu Değişkenine Göre 
Dağılımı 

Đşletmelerin Ar-Ge yoğunluğu ( payları) (%) Frekans (f) Yüzde ( %) 
0,0 – 0,05 arası 57 6,6 
0,06 – 0,10 arası 9 9,6 
0,11 – 0,20 arası 14 14,9 
0,21 – 0,30 arası 6 6,4 
0,31  ve üzeri 8 8,5 
Toplam 94 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler yeni tesis ekipman yatırımlarının yoğunluğu açısından 

Tablo 13 incelendiğinde; işletmelerin % 35’inin % 6 – 10 arası, % 33’ünün % 11 – 20 arası, 
% 18,6’sının % 0 – 5 arası, % 7,2’sinin % 21 – 30 arası bir oranda ve % 6,2’sinin ise % 31 ve 
daha fazla bir oranda yeni tesis ekipman payı ayırdıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 
13 genel olarak değerlendirildiğinde; işletmelerin büyük bir çoğunluğunun, cirolarından % 20 
ve daha az yeni tesis ekipman yatırımları için pay ayırdıkları görülmektedir.  

Tablo 13. Đşletmelerin Cirolarına Göre Yeni Tesis ve Ekipman Yatırımlarının Yoğunluğu 
Değişkenine Göre Dağılımı 

Đşletmelerin yeni tesis ekipman payları (%) Frekans (f) Yüzde ( %) 
0 – 5 arası 18 18,6 
6 – 10 arası 34 35 
11 –20 arası 32 33 
21 – 30 arası 7 7,2 
31  ve üzeri 6 6,2 
Toplam 97 100 

 
Araştırmaya katılan işletmeler, uluslararası operasyonlarının fiziksel dağılımları 

açısından Tablo 14’de incelendiğinde; işletmelerin % 32’sinin 21 – 40 arası, % 27,2’sinin 1 – 
20 arası, % 15,5’inin 41 – 60 arası, % 12,6’sının 61 – 80 arası, % 6,8’inin 81-100 arası ve % 
5,81’inin ise 101 ve daha fazla sayıda ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade ettikleri 
görülmektedir. Tablo 14 genel olarak değerlendirildiğinde işletmelerin genellikle 80 ve daha 
az ülkede faaliyette bulundukları ve çok az sayıda işletmeninde 81 ülkeden fazla ülkede 
faaliyette bulundukları görülmektedir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse işletmelerin 
uluslararası faaliyette bulundukları ülke sayısı 80’in altında bir yoğunluğa sahiptir. 

 

Tablo 14. Đşletmelerin Uluslararası Operasyonlarının Fiziksel Dağılımı Değişkenine Göre 
Dağılımı  

Uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı 
 (Ülke Sayısı)   

Frekans (f) Yüzde ( %) 

1 –   20 arası 28 27,2 
21 – 40 arası 33 32 
41 – 60 arası 16 15,5 
61-   80 arası 13 12,6 
81 – 100 arası 7 6,8 
101 ve üzeri 6 5,81 
Toplam 103 100 
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Araştırmaya katılan işletmeler, reklam harcamaları açısından Tablo 15’te 
incelendiğinde; işletmelerin % 83’ünün % 0,0 – 0,05 arası, % 12,8’inin % 0,06 - 0,10 arası, % 
3,2’sinin % 0,11 – 0,20 arası ve % 1’inin ise, % 0,21 ve daha fazla oranda reklam payı 
ayırdıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Tablo 15 genel olarak incelendiğinde, araştırmaya 
katılan işletmelerin, çok büyük bir kısmının sadece % 0,05 ve daha az bir oranda, cirolarından 
reklam payı ayırdıkları dikkati çekmektedir. Buna göre Türkiye’deki reklam harcamalarının 
gelişmiş ülkelere nazaran oldukça düşük olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 15. Đşletmelerin Cirolarına Göre Reklam Harcamaları Değişkenine Göre Dağılımı 

Đşletmelerin reklam harcamaları (payları) (%) Frekans (f) Yüzde ( %) 
0,0 – 0,05 arası 78 83 
0,06 – 0,10 arası 12 12,8 
0,11 – 0,20 arası 3 3,2 
0,21 ve üzeri 1 1 
Toplam 94 100 

 
Araştırmaya katılan işletmelerin, ulusal ticari örgüt üyeliği Tablo 16’da 

incelendiğinde; işletmelerin % 94,8’inin 1-10 arası, % 2,1’inin 11-20 arası, % 2,1’inin 31 ve 
üzeri bir sayıda ve % 1’inin ise 21-30 arası ulusal bir ticari örgüt üyeliğine sahip olduklarını 
ifade ettikleri görülmektedir.  

 
Tablo 16. Đşletmelerin Ulusal Ticari Örgüt Üyeliği Değişkenine Göre Dağılımı 

Ulusal ticari örgüt üyeliği Frekans (f) Yüzde ( %) 
1 – 10 arası 90 94,8 
11 – 20 arası 2 2,1 
21 – 30 arası 1 1 
31 ve üzeri 2 2,1 
Toplam 95 100 

 
Araştırmaya katılan işletmelerin uluslararası ticari örgüt üyeliği Tablo 17 

incelendiğinde; işletmelerin % 65,3’ünün 1 – 10 arası, % 5,3’ünün 11 – 20 arası, % 1’inin 21-
30 arası geriye kalan % 1’inin ise 31 ve daha fazla sayıda, uluslararası ticari bir örgüte üye 
olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca işletmelerin, % 27,4’ü hiçbir uluslararası 
ticari örgüte üye olmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 
 

Tablo 17. Đşletmelerin Uluslararası Ticari Örgüt Üyeliği Değişkenine Göre Dağılımı 

Uluslararası ticari örgüt üyeliği Frekans (f) Yüzde ( %) 
Hiçbir Uluslararası Ticari Örgüte Üye değil 26 27,4 
1 – 10 arası 62 65,3 
11 – 20 arası 5 5,3 
21 – 30 arası 1 1 
31 ve üzeri 1 1 
Toplam 95 100 

 
Tablo 18 işletme karakteristikleri ve uluslararasılaşma derecesi arasındaki ilişkiler 

korelasyon analizi sonuçları açısından incelendiğinde; 
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• Ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısı değişkeni ile uluslararasılaşma derecesi 
arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r= 
0,247; p<0,05); yeni tesis ekipman yatırımlarının yoğunluğu değişkeni ile 
uluslararasılaşma derecesi arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki (r= 0,244; p<0,05); uluslararası operasyonların fiziksel 
dağılımı ile uluslararasılaşma derecesi arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r= 0,404; p<0,01); tescilli patent sahipliği ile 
uluslararasılaşma derecesi arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki (r= 0,310; p<0,01) belirlenmiştir. 

• Bunların yanı sıra diğer işletme karakteristikleri olan; işletme büyüklüğü, dış ticaret 
departmanı çalışan sayısı, işletme yaşı, ulusal ve uluslararası kalite belgeleri sayısı, 
uluslararası deneyim, Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, reklam harcamaları, ulusal ve 
uluslararası marka sahipliği, ulusal ve uluslararası örgüt üyeliği gibi bağımsız 
değişkenler ile uluslararasılaşma derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ili şki 
bulunamamıştır. Bu yüzden bu değişkenler regresyon analizine de alınmamıştır. 
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Tablo 18. Đşletme Karakteristikleri ve Uluslararasılaşma Derecesi Korelasyon Analizi Sonuçları 
 

  
Uluslararasılaşma 

Derecesi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Uluslararasılaşma Derecesi 1                             

Đşletme büyüklüğü (çalış. say.) -,037 1                           

Dış ticaret departmanı çalış. say. ,092 ,234* 1                         

Đşletme yaşı -,071 ,250* ,117 1                       
Ulusal ve uluslararası kalite 
belgesi sayısı 

-,043 ,284** -,091 ,196* 1                     

Uluslararası deneyim ,028 ,118 ,144 ,559** ,087 1                   
Ulusal ve uluslararası teşviklerin 
sayısı 

,247* ,078 ,027 -,056 ,002 ,036 1                 

Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu -,053 ,179 ,095 ,088 -,124 ,049 -,197 1               
Yeni tesis ekipman yatırımlarının 
yoğunluğu 

,244* -,037 -,083 ,187 -,005 ,367** -,061 -,057 1             

Uluslararası operasyonların 
fiziksel dağılımı 

,404** ,178 ,515** ,209* ,042 ,192 -,019 ,248* ,011 1           

Reklam harcamaları ,119 -,015 -,055 -,087 ,017 ,097 ,055 -,140 ,243* -,114 1         

Tescilli patent sahipliği 
,310** -,027 ,159 -,018 ,136 ,137 ,132 -,145 ,102 ,100 ,043 ,069 

 
1 

    

Ulusal ve uluslararası marka 
sahipliği 

,148 ,146 ,192 ,228* ,019 ,146 ,090 ,112 ,162 ,264** ,143 ,182 -,112 1   

Ulusal ve uluslararası ticari örgüt 
üyeliği 

,038 ,168 ,018 ,039 ,344** ,294** ,170 -,173 ,019 -,085 ,152 ,061 ,187 ,001 1 

           **p<0,01, *p<0,05 

1= Đşletme büyüklüğü (çalışan sayısı), 2=Dış ticaret departmanı çalışan sayısı, 3=Đşletme yaşı, 4=Ulusal ve uluslararası kalite belgeleri sayısı, 5=Uluslararası deneyim, 6= 
Ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısı, 7= Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, 8=Yeni tesis ekipman yatırımlarının yoğunluğu, 9= Uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı, 
10=Reklam harcamaları, 11=Tescilli patent sahipliği, 12=Ulusal ve uluslararası marka sahipliği, 13=Ulusal ve uluslararası ticari örgüt üyeliği  
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Şekil 2: Korelasyon Analizleri Sonucunda Değişkenler Arası Đlişki Bulunan Model; Đşletme 
Karakteristikleri ve Uluslararasılaşma Derecesi Arası Đlişki 

Araştırmada test edilen, ana hipotez işletme karakteristikleri ile uluslararasılaşma 
derecesi arasındaki ilişkiyi incelemeye yöneliktir. Analizde araştırmanın bağımsız değişkenini 
işletme karakteristiklerinin bazı alt boyutları, bağımlı değişkenini ise uluslararasılaşma 
derecesi oluşturmaktadır. Analizde korelasyon analizinde uluslararasılaşma derecesi ile 
aralarında anlamlı ilişkiye sahip olan işletme karakteristikleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda 
kurulan araştırmanın ana hipotezi olan “H1: Đşletme karakteristikleri, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir” şeklinde olup “H1” hipotezi alt hipotezleri ile test edilmiştir. 
Tablo 19’da yer alan düzeltilmiş R2 değeri 0,304 olup işletme karakteristikleri, 
uluslararasılaşma derecesini % 30,4 oranında açıklamaktadır. Regresyon analizi sonucunda 
işletme karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı, 
pozitif yönlü ve kısmi bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (F= 9,085; p<0,01). 

Tablo 19 “H1” hipotezinin alt hipotezleri açısından incelendiğinde; 
 
• “ H1.6: Đşletmenin yararlandığı teşviklerin sayısı, uluslararasılaşma derecesini pozitif 

etkilemektedir” şeklinde olup,  işletmelerin yararlandığı teşviklerin (ulusal ve uluslararası) 
sayısının uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı 
bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (β=0,245; p<0,05). Bu nedenle “H1.6” hipotezi kabul 
edilmiştir.  

• “H1.8: Đşletmenin yeni tesis ve ekipman yatırımlarının yoğunluğu, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir” şeklinde olup, işletmelerin yeni tesis ekipman 
yatırımlarının yoğunluğu, uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (β=0,217; p<0,05). Bu yüzden “H1.8” 
hipotezi kabul edilmiştir.  

• “H1.9: Đşletmenin uluslararası operasyonlarının fiziksel dağılımı, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir” şeklinde olup,  işletmelerin uluslararası operasyonlarının 
fiziksel dağılımı, uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (β=0,386; p<0,01). Bu nedenle “H1.9” 
hipotezi kabul edilmiştir.  

•  “H 1.11:Đşletmenin sahip olduğu tescilli patent sahipliği uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilemektedir” şeklinde olup, işletmelerin sahip olduğu tescilli patent sahipliğinin, 
uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir (β= 0,239; p<0,05). Bu nedenle “H1.12”  hipotezi kabul 
edilmiştir. Diğer taraftan H1 hipotezinin diğer alt hipotezleri olan; “H1.1: Çalışan sayısı 
baz alınarak değerlendirilecek işletme büyüklüğü, uluslararasılaşma derecesini pozitif 

Đşletme Karakteristikleri 
 

- Ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısı,  H1.6 
- Yeni tesis ekipman yatırımları, H1.8 
- Uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı, H1.9 
- Tescilli patent hakkı, H1.11 

  

Uluslararasılaşma Derecesi 
(DOI) 
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etkilemektedir”, “H1.2: Đşletmenin dış ticaret departmanında çalışan sayısı, 
uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir”, “H1.3: Đşletmenin yaşı, 
uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir”,“H1.4: Đşletmenin sahip olduğu ulusal 
ve uluslararası kalite sertifikalarının sayısı, uluslararasılaşma derecesini pozitif 
etkilemektedir”,“H1.5: Đşletmenin uluslararası deneyimi, uluslararasılaşma derecesini 
pozitif etkilemektedir”, “H1.7: Đşletmenin Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu, 
uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir”, “H1.10: Đşletmenin reklam 
harcamalarının yoğunluğu, uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir”, 
“ H1.12:Đşletmenin sahip olduğu ulusal ve uluslararası marka sahipliği, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir“, “H1.13: Đşletmenin sahip olduğu ulusal ve uluslararası 
ticari örgüt üyeliği uluslararasılaşma derecesini pozitif etkilemektedir” hipotezler 
uluslararasılaşma derecesi ile herhangi bir korelasyona sahip olmadıklarından dolayı 
regresyon analizine alınmadan reddedilmiştir. 

Đşletme karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesini etkileyen boyutlarının; ulusal ve 
uluslararası teşviklerin sayısı, yeni tesis ve ekipman yatırımlarının yoğunluğu, uluslararası 
operasyonların fiziksel dağılımı ve tescilli patent sahipliği olduğu görülmektedir. Buna göre 
regresyon modeli bu boyutlar açısından desteklenmektedir. Bu yüzden “H1” hipotezi kısmen 
kabul edilmiştir (Tablo 19). 

Tablo 19. Đşletme Karakteristikleri, Uluslararasılaşma Derecesi Çoklu Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Β T P R2 Düzeltilmiş 
R2 

F 

Đşletme karakteristikleri  3,749 ,000 ,342 ,304 9,085** 
Ulusal ve uluslararası teşviklerin sayısı ,245* 2,486 ,015    
Yeni tesis ekipman payı ,217* 2,237 ,028    
Uluslararası operasyonların fiziksel 
dağılımı 

,386** 3,967 ,000    

Tescilli patent sahipliği ,239* 2,415 ,018    
    Bağımlı değişken: Uluslararasılaşma Derecesi, 
    *p<0,05, **p<0,01 

6. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmanın odak noktasını, uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma derecesi 
oluşturmaktadır. Çalışmanın teorik kısmını takip eden alan çalışması kısmında işletmelerin 
karakteristiklerinin uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.  

Đşletme karakteristikleri ile uluslararasılaşma derecesi arasındaki ilişkiyi araştırmaya 
yönelik olan ve çalışmanın ana hipotezi olan “H1: Đşletme karakteristikleri, uluslararasılaşma 
derecesini pozitif etkilemektedir” hipotezi kısmen kabul edilmiştir (Tablo 19). Çalışmamızda 
işletme karakteristiklerinin (işletme büyüklüğü, dış ticaret departmanı çalışan sayısı, işletme 
yaşı, ulusal ve uluslararası kalite sertifikalarının sayısı, uluslararası deneyim, ulusal ve 
uluslararası teşvik sayıları, Ar-Ge harcamaları, yeni tesis ekipman yatırımlarının yoğunluğu, 
uluslararası operasyonların fiziksel dağılımı, reklam harcamaları, tescilli patent hakkı 
sahipliği, ulusal ve uluslararası marka sahipliği, ulusal ve uluslararası ticari örgüt üyeliği) 
uluslararasılaşma derecesini anlamlı bir şekilde etkileyen boyutları, “yararlanılan ulusal ve 
uluslararası teşvik sayısı, yeni tesis ve ekipman payı, uluslararası operasyonlarının fiziksel 
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dağılımı ve tescilli patent sahipliği” olmuştur. Elde edilen bu sonuçlardan farklı olarak 
literatürde konu ile ilgili olarak yapılan alan çalışmalarında bu sonuçlara benzer olarak 
Wismiarsi (2008)’in çalışmasında işletme karakteristikleri olarak işletme büyüklüğü (tam 
zamanlı çalışan sayısı) ve uluslararası deneyimin uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif 
etkilerinin olduğu ayrıca uluslararası yönelimin işletme karakteristikleri ve uluslararasılaşma 
derecesi ilişkisini modere ettiği bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise Papadopoulos ve Martín 
(2010) uluslararasılaşmanın, uluslararası deneyim üzerine pozitif etkisi olduğunu 
belirlemişlerdir. Bunun yanı sıra işletme karakteristiklerinin “yararlanılan ulusal ve 
uluslararası teşvik sayısı, yeni tesis ve ekipman payı ve uluslararası operasyonlarının fiziksel 
dağılımı ve tescilli patent sahipliği” dışında kalan diğer boyutlarının ise uluslararasılaşma 
derecesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Literatürde 
yer alan bazı çalışmalarda da beklenenin aksine sonuçlarla karşılaşılmıştır. Sökmen (2006) 
çalışmasında firma karakteristikleri ile uluslararasılaşma derecesi arasında herhangi bir ilişki 
bulamamıştır. Diğer taraftan, Clark ve Pugh (2001) ana ülke ve ev sahibi ülkeler arasındaki 
coğrafi uzaklık ne kadar yakın olursa, uluslararası faaliyetlerinde o kadar yüksek olacağını 
ifade etmiş olmalarına rağmen, bu ikisi arasında pozitif bir ilişki bulamamışlardır. Ayrıca 
literatürde konu ile ilgili olarak yapılan teorik çalışmalarda Johanson ve Vahlne (1977)’nin 
uluslararasılaşma üzerine yaptıkları çalışmada, işletmelerin yaşının uluslararası gelişmede 
anahtar bir rol oynadığından bahsetmişlerken, Johanson ve Wiedersheim-Paul (1975) 
işletmelerin uluslararası deneyimlerinden dolayı yeni bir yabancı ülkeye yatırımlarının daha 
başarılı olacağına işaret etmişlerdir. Goerzen ve Asmussen (2007) ise çalışmalarında 
uluslararası deneyimin işletmenin uluslararasılaşma kapasitesini daha iyi kullanılmasını 
sağlayacağını ifade etmiştir. 

Literatürdeki benzer çalışmalardan yola çıkarak işletme karakteristiklerinin, 
uluslararasılaşma derecesi üzerindeki etkilerini araştıran bu araştırmanın sonucunda, bazı 
işletme karakteristiklerinin, uluslararasılaşma derecesi üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip 
olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular literatürde daha önce yapılmış 
olan alan çalışmalarının sonuçları ile paralellik göstermekle birlikte bu sonuç literatürdeki 
diğer sonuçları da destekler niteliktedir. Ayrıca elde edilen bu bulgularla literatüre katkı 
sağlayabileceğini söylemek mümkündür.  

Elde edilen bulgular ışığında işletmelerin uluslararasılaşma derecelerinin daha yüksek 
olabilmesi için işletmelerde dikkat edilmesi gereken önemli bazı hususlar mevcuttur. Bunlar; 
işletmelerde istihdam edilecek olan üst düzey yöneticilerin, uluslararası pazarlar konusunda 
daha deneyimli, yeni pazarlar konusunda araştırmacı ve engin bilgilere sahip, yenilikçi ve 
vizyon sahibi bireylerden seçilmesinin işletmelerin uluslararasılaşma derecelerinin yüksek 
olması açısından önemli olduğunu ifade etmek mümkündür. Ayrıca işletmelerin bu konudaki 
başarılarının rakipler karşısında rekabet gücü kazanmaları açısından da önemli olduğu ifade 
edilebilir.   
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ĐKĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI YILLARI POL ĐTĐKALARININ HALK ÜZER ĐNDEKĐ 
ETK ĐLERĐ: Köy Enstitüleri Uygulaması Örneği 

Dr. Selma ÇETĐNKAYA ∗∗∗∗ 

Öz 

I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinin giderilmesi için zorlu bir mücadele veren, maddi manevi uğraşılardan 
geçen Türkiye, “yurtta sulh, cihanda sulh” prensibinin bütünleyici ilke olarak kabullenilmesinden de anlaşılacağı 
üzere barışçıl politikalardan yana olmuştur. Barışın gücünün ve savaşın yıkıcılığının farkında olan Türkiye, II. 
Dünya Savaşı’nın dışında kalabilmek adına çaba sarf etmiştir. Ancak bulunduğumuz coğrafyanın değeri göz 
önünde bulundurulduğunda savaştan etkilenmemek oldukça güçtür. Nitekim II. Dünya Savaşı, içinde 
bulunulmasa da etkilerini ülkenin her yanında hissettirmiştir. Özellikle ekonomik sahada alınan yaraların 
sarılması noktasında halkın desteğine başvurulmuştur. Köy Enstitüleri Kanunu bu paralelde düşünülmelidir.  

Köylünün yaşadığı yerde eğitimini alması amacıyla ortaya çıkan Köy Enstitülerinin kuruluşunda halka yüklenen 
külfet CHP’ye karşı olumsuz fikirlerin oluşumunda mühim rol oynamıştır. Enstitü binalarının köy halkı 
tarafından yapılacak olması, bunun mecburi tutulması ve cezai yaptırımın uygulanması devlete karşı cephe 
alınmasında etkili olmuştur. Oysaki devlet, savaşın içine çekmediği için halkın kendisine minnet duymasını 
beklemiştir. Çok partili hayata geçilmesinin ardından doğan DP’nin neden halktan büyük destek aldığına dair 
sorulara verilen cevapların çoğu Tek Partili yaşamın yılgınlığı ve savaş dönemi ekonomi politikaları şeklindedir. 
Makalenin konusunu bu ekonomi politikalarının sadece bir alt başlığını oluşturan, eğitimsel bir uygulama 
olmakla birlikte halkın özellikle maddi sahada tepkisine yol açan Köy Enstitüleri oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Eğitim. 

 

THE IMPACT OF TURKEY'S POLICIES ON PEOPLE DURING WORLD WAR II: 
Implementation Of Village Institutes 

Abstract 

As it can be understood from its "peace at home, peace in the world" principle, Turkey, which fought to remove 
the destructive effects of World War I and struggled with financial difficulties, embraced pacifism. Being aware 
of the destructive effects of war and power of peace, Turkey made an effort not to take part in the World War II. 
However, when the geographical position of Turkey is taken into consideration, it would be almost impossible to 
say that Turkey was not affected by the war. Although Turkey did not enter into war, its effects somehow 
surrounded the country.  The government called on people's contribution, especially to heal the damage in the 
economical ground. Therefore, the Law on Village Institutes should be considered within the same framework. 

The burden imposed on Turkish people in the establishment of Village Institutes, aimed at educating the people 
in their local places, played an important role in forming negative opinions against CHP. The construction of 
buildings by local people, its obligatory aspect and implementation of penal sanction had a big influence that led 
to people's opposition to the government. On the other hand, the government expected people's gratitude, as they 
did not enter into war. Exhaustion from single-party system and economic policies in war period are the factors 
that answer the question why DP, emerged after the transition to multi-party system, received the considerable 
support of people. The article will be based on Village Institutes that constitute a subheading of economic 
policies and an educational implementation and cause negative reactions of people dominantly on the financial 
ground. 

Key Words:World War II, Village Institutes, Republican People’s Party, Economy, Education. 
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1. GĐRĐŞ 

II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri, her ne kadar Türkiye savaşa girmemiş olsa da, devlet 
politikalarında birtakım değişikliklere veya yeniliklere gidilmesine sebep olmuştur. Köy 
Enstitüsü Kanunu, Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve 
Hayvan Vergisi gibi düzenlemeler yapılmış, öte yandan bir milyon asker de silahaltına 
alınmıştır. Bu durum üretici kesimin daralması anlamına gelmektedir ki ekonomik sıkıntıların 
sebeplerinden birisini oluşturmuştur. Nihayetinde bu politikaların tamamı ekonomik yönden 
darlık çeken halkın hemen her kesiminden tepki toplamıştır. Bu uygulamalara ve halk 
nezdinde aldığı tepkilere ayrı ayrı bakmak konunun anlaşılması açısından önem arz 
etmektedir. Makalenin konusunu bu uygulamalardan birisi olan Köy Enstitüleri Kanunu 
oluşturmaktadır. Köylüye giden bir hizmet olarak görülmekle beraber eğitimin verileceği 
binaların yapım işinde köylülerin çalıştırılacak olması, gerekirse bu binaların köylünün 
arsasında yapılacak olmasıgibi haller; emek, zaman ve para üçgeninde halka yüklenen külfet 
çerçevesinde düşünüldüğünde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik tepkilerin sebepleri 
ortaya çıkmış olacaktır. Gönüllülük esasına dayandırılmayan, mecburi hizmet şeklinde 
uygulamaya çalışılan Köy Enstitüleri Kanunu, halk tarafından angarya olarak görülmüştür. 
Aynı şekilde öğretmenler de zorunlu hizmet sürelerinin uzun vadede ve köyde geçecek 
olmasından hoşnut kalmamışlardır. Makalede köy halkının yerinde eğitilerek şehirde yaşayan 
insanlarla seviyesini eşitlemeye çalışan fakat savaşın ekonomik sıkıntıları nedeniyle maddi 
külfeti bu insanlara yükleyen CHP yönetimi ile savaşın etkilerini en az şehirdekiler kadar 
hisseden ve bu sebeple emeğini, vaktini, parasını ve hatta toprağını vermek istemeyen ancak 
sesini çıkartmak için çok partili hayatı ve onun getirisi olan demokratik seçimleri beklemek 
durumunda kalan halk anlatılmaktadır.  

 

2. II. DÜNYA SAVA ŞI DÖNEM Đ TÜRK ĐYE’SĐNE GENEL BĐR BAKI Ş 

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’ya taarruzu ile başlayan (Sadak,1939:1, Ulus, 2 
Eylül 1939: 1-3)ve 7 Mayıs 1945’te Avrupa’da biten II. Dünya Savaşı (Akşam, 8 Mayıs 
1945:1), 2 Eylül 1945’te Japonya’nın teslim olmasıyla son bulmuştur (Öndeş, 1974:15,711). 
Türkiye ise Avrupa’da savaşın bitmesine 75 gün kala savaşa katılmıştır. Her ne kadar 4-11 
Şubat 1945 tarihlerinde yapılan Yalta Konferansı’nda Almanya ve Japonya’ya 1 Mart’a değin 
savaş ilan eden devletlerin San Francisco Konferansı’na katılabilecekleri ve Birleşmiş 
Milletler Kurucu üyesi olabilecekleri kararlaştırıldığı için, Rusya tehdidinin de etkisiyle 23 
Şubat’ta Almanya ve Japonya’ya savaş ilan edilse de (Oran, 2001:472, Kılıç, 2010:277) 
öncesi de oldukça problemli bir dönemdir. 1945 senesi itibariyle de Türkiye özellikle iç siyasi 
yaşamında farklı bir yol izlemeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın bitmesinin sonrasında 
Türk politik yapısında tek partili yaşam geride bırakılmıştır. 1930’dan beri yaşanılan ve halkın 
olumsuz yaklaştığı Tek Parti yönetiminin yanı sıra, II. Dünya Savaşı’nın ekonomik sahada 
getirdiği meseleler de Türkiye’nin farklı bir yol izlemesine sebep teşkil etmiştir. Savaşın 
başlamasına müteakip, 22 Kasım 1940’ta bir ay süreyle bazı illerde başlayan sıkıyönetimin, 
üçer aylık periyotlar halinde uzayarak 1947 yılının Kasım ayına değin sürmesi de (Kabacalı, 
1994: 159) durumun vahametini anlamak açısından kayda değer görünmelidir.  

Negatif ekonomik durumun yaratıcısı olarak CHP’yi gören Anadolu halkı, Cumhurbaşkanı 
Đsmet Đnönü’nün Alman lider Hitler ve Đtalyan lider Mussolini gibi “diktatör bir idare” takip 
ettiğini, hatta “Milli Şef” unvanını kullandığı için “ kişisel kült” oluşturduğunu düşünmüştür. 
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Bunu düşünen kesim, yalnızca kırsalda yaşayan halk olmamış; aydın tabaka da aynı fikirde 
yoğunlaşmıştır. Örneğin Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, “ köylerde jandarma dipçiğine, şehirlerde 
polisin copuna dayanan bir terör kurulmuştur”  diyerek Türkiye’nin panoramasını çizmiştir 
(Çolak, 2002:774, Heper, 2008:4). Bu panoramadaki “baskıcı politika” görüntüsü, halkın tek 
partiye karşı daha çok tavır almasını beraberinde getirmiştir. Elbette savaşın sıkıntılarını 
halletmek için başvurulan çözüm metotlarının gerek sosyal adaletsizliği doğurması, gerekse 
iktidar baskısını çoğaltması, aynı zamanda kalburun altında kalanların fakirli ğinin artması da 
CHP’ye yönelik tavır alınmasında sebeptir diyebiliriz (Çavdar, 1985:2064).  

Halkın CHP’ye yönelik olumsuz görüşler içine girmesinin o yıllarda Đsmet Đnönü farkında 
mıydı, bunu çözümleyebilmek oldukça zor. Halk yaşadığı zorluğun sorumluluğunu 
cumhurbaşkanına yüklemiştir ve bunun Đnönü tarafından fark edilmesi gerekmektedir. Ancak 
Metin Toker’e göre halkın yaşadığı kızgınlığın hedefi doğrudan Đnönü olmasına rağmen Đsmet 
Paşa bunu bilmemekteydi. Hatta savaşın sonunda Đnönü, ülkesini savaştan uzak tutabildiği 
için halkın kendisine minnettarlık göstereceğini düşünmüştür. Çünkü Milli Şef, II. Dünya 
Savaşı yıllarında Türkiye’yi bir taraftan savaştan uzak tutarken bir taraftan da savaşa hazır 
halde bulundurmuştur (Heper, 2008: 17) ve karşılığında kendisine minnet duyulmasını 
istemesi olağandır.  

Aslında minnet duymasına rağmen, bir yandan da bir parça ekmekle yetinmeye çalışmasının 
sorumluluğunu halk yine Đsmet Paşa’ya yüklemiştir diyebiliriz. Öte yandan yaşanan büyük 
problemleri halkın sineye çekemeyeceğini iktidarın da anlaması gerekmekteydi. Çünkü 
memuru ayrı kategoriye sokarak halkın ikiye bölünmesini, memurlarla halka farklı fiyatlar 
çıkarılmasını, memurun kısmen koruma altına alınmasını halk sindirememiştir (Toker, 1990: 
23). Savaş, arasında büyük bir uçurum olan iki toplumsal katmanın meydana gelişini 
çabuklaştırmış, dar gelirli vatandaşın durumu daha da bozulmuştur. Ekonomik sıkıntılar, 
halkın fakirleşmesi, yokluk, açlık, verem, zafiyet, tifüs gibi hastalıklar giderek artmıştır 
(Çavdar, 2003: 310). Sabahattin Ali’nin ifadesiyle ülke altı yıl süren savaşın dışında kalsa da 
savaşan ülkelerden daha perişan olmuş, ülke yönetimi milletin soyulmasına, hastalık, 
yoksulluk ve gerilik içinde olmasına yol açmış, milletin ekmeğini, yağını, kömürünü 
sağlayamayacak hale gelmiş ve millet iktidardakilere karşı nefret ve güvensizlik duymaya 
başlamıştır. Đktidar Cumhuriyetin ilk senelerindeki emperyalizmden uzak duran ve halkçı olan 
kimliğini kaybetmiştir (Uyar, 1999: 214).  Ülke böyle bir haldeyken gerçekçi olmak gerekirse, 
halkın eğitimi düşünmesi ütopik bir yaklaşım olarak algılanmalıdır. Yoksulluk ve hastalıklarla 
savaşan dar gelir grubundaki insanlar için dönem itibariyle gereksinim duydukları şeyin sağlık 
ve gıda malzemeleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dönemin politikacıları da bunu inkâr 
etmemekte, fakat savaşa girmedikleri realitesini de ön plana çıkarmaktadırlar. Yani savaşa 
girmedik, normal hayat devam ediyor ve her alanda çalışmalarımızı sürdürmeliyiz fikriyle 
hareket edilen fakat sıkıyönetimin ve ekonomik kısıtlamaların da yoğun uygulandığı bir 
dönemdir Türkiye’de II. Dünya Savaşı yılları. Öyle ki eğitim veya başka bir alanda yapılan 
faaliyetlerin ekonomi ile bağlantısında sadece Ankara’nın mali durumu kıstas alınmış, halkın 
açlığı göz ardı edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında da “evet ama...” cümleleri 
çoğalmıştır.  

1938-1942 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı, 1942-1946 yılları arasında da Başbakanlık yapan 
Mehmet Şükrü Saraçoğlu, bu dönemin bizzat tanığı olarak şu fikirlere sahiptir (Hacır, 2006: 
15):  
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“Halk sıkıntı çekmiş, bir kap kurtlu bulguru bulamamış; çayı üzümle içirmişiz. 
Evet, bu yoksul halkı aç bıraktık, tayınsız bıraktık ama Đsmet Paşa’nın dediği gibi 
hiç olmazsa babasız bırakmadık… Alman’ın uçağına, Rus’un tankına ezdirmedik 
ya bu çaresiz zavallı halkı. Büyük önderden sonra sağ salim ülkeyi seçimlere 
kadar taşıdık ya bu yeter!”  

II. Dünya Savaşı boyunca yapılan uygulamaların pek çoğu gerek Toker’in, gerekse Saraçoğlu 
ve Sabahattin Ali’nin dediği gibi halk için olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Yokluk çeken 
“ zavallı halk”, en azından savaştan uzak tutulmuş, ancak erkekler cepheye gidip şehit 
olmadığı için yetim kalmayan çocuklar, eşsiz kalmayan kadınlar, evladını yitirmeyen ana 
babalar bundan dolayı devlete minnettarlık duymamışlardır.  

Fakat bir milyon askerin silâhaltına alındığını (Heper, 2008: 115) burada eklemekte fayda var. 
Çünkü üretici nüfusun seferberlik ilanı çerçevesinde evlerinden ayrılmış olması da aileler için 
büyük bir üzüntü kaynağıdır ve halk bu yüzden minnet duymayı düşünmemektedir. Politik 
çevre ve elbette en çok da Cumhurbaşkanı Đnönü bunun için üzüntü duymuştur. Halktan 
beklediği şükran duygularını görememiş olan Milli Şef’in bu minnet beklentisini ise TBMM 
karşılamıştır. Nitekim II. Dünya Savaşı boyunca isabetli bir siyaset izlediği için, Bolu 
milletvekili Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan1 ve 118 arkadaşı Đsmet Đnönü’ye 
teşekkür edilmesine yönelik bir önerge sunmuşlardır. Bu teşekkür ziyaretini Meclis’in 
seçeceği yirmi kişinin gerçekleştirmesi istenmiştir (TBMM ZC, 11.5.1945, 7. Dönem, 17. 
Cilt, 53. Birleşim: 47).  

Önergenin kabulü üzerine Cumhurbaşkanı Đnönü, kendisine ziyarette bulunanlarla yaptığı 
sohbette demokratik bir duruş sergilemiştir ve 14 Mayıs 1945’te Meclis’te Mustafa 
Abdülhalik Renda’nın2 dile getirdiği gibi “ …Memleketin iyi ve doğru istikametlerde 
ilerletilmesi ancak, milletimizin tek ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin eseri 
olabilir…”  demiştir (TBMM ZC, 14.5.1945, 7. Dönem, 17. Cilt, 54. Birleşim:54). Bu 
cümleden yola çıkarak, her şeyin üstünde milletin iradesini ve milleti temsil eden Meclis’in 
varlığını gördüğünü ifade eden Đnönü’nün bu tarih itibariyle sözlerinin Türkiye’ye demokrasi 
getirmek yolunda olduğunu belirtmek gerekir.  Nitekim aynı yıl içinde çok partili hayata geçiş 
yapılmış, 26 Ağustos 1945’te resmen muameleleri bitmiş olan Milli Kalkınma Partisi Nuri 
Demirağ tarafından 6 Temmuz 1945’te3 kurulmuştur (Deliorman, 1957: 68-69). Fakat Türk 
siyasi hayatındaki asıl değişiklik dönemi Demokrat Parti (DP) ile başlamış, 7 Ocak 1946’da 
kurulan DP (Atay, 1946: 1-2, Akşam, 1946: 1-2), 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara 
gelmiştir (Burçak, 1979: 63,220). Yani Anadolu halkının büyük kesimini oluşturan köylü 
kesimi, CHP’nin ifadesiyle Hasolar ile Memolar4 DP’yi desteklemişler veya bu partiyle 
birlikte politikaya girmişlerdir. Öyle ki DP’nin mitinglerinde CHP’yi en çok eleştirdiği husus 
da milletin aç ve çıplak bırakılması yönünde olmuş, bu muhalif tutum halk üzerinde etkisini 
seçimlerde göstermiştir (Karaosmanoğlu, 2012: 156). Bu netice de halkın CHP’ye 
                                                           
1 Tunceli valiliği ve komutanlığı da yapmış olan Alpdoğan, VII. Dönem Bolu ve VIII. Dönem Kastamonu 
milletvekilidir. Bkz. Öztürk, 1973: 218. 
2Đzmir Valiliği’nin ardından II, III, IV, V, VI, VII ve VIII. Dönemlerde Çankırı milletvekili olan Renda (1881-
1957) Maliye, Bahriye, Savunma Bakanlıklarında bulunmuştur. TBMM Başkanlığı da yapmıştır. Bkz. Öztürk, 
1973: 80. 
3Ulus’ta Nuri Demirağ’ın partiyi kurmak için 7 Temmuz’da başvurduğunu yazmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ulus, 1945: 1-2. 
4Cevdet Kerim Đncedayı, 1949 yılı başında “Doğu’da jandarmayla tedbir almazsak, halk reyini Hasso’ya ve 
Memo’ya verir” demiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yalman, 1971: 166. 
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kırgınlığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kırgınlığın sebeplerinden birisi 
de Köy Enstitüleri mevzuu ile ilgilidir.  

 

3. KÖY ENSTĐTÜSÜ KANUNU 

II. Dünya Savaşı döneminde ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı muhakkaktır. Böyle bir 
ortamda ortaya konulan Köy Enstitüsü Kanunu, köylerde yaşayan insanların devletin 
kendilerini maddi bir yük altına soktuğuna dair eleştiriler yapmalarına yol açmıştır. Köy 
Enstitüsü Kanunu, 17 Nisan 1940’ta TBMM’de görüşülmüş (Ulus, 1940: 1-5) ve aynı gün 
kabul edilmiş (TBMM ZC, 17.4.1940, 6. Dönem, 10. Cilt, 41. Birleşim: 82), 22 Nisan tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete,22 Nisan 1940, Sayı: 4491, 
Kanun No: 3803, s. 13682-13683). Bu kanunla köy öğretmeni ve köy yaşamında gerekli olan 
işlerle ilgili meslek elemanları yetiştirmek için ziraate uygun köylerde beş senelik Köy 
Enstitüleri açılmış, öncesinde var olan Köy Öğretmen Okulları da bu enstitülere çevrilmiştir 
(Özodaşık, 1999: 233). Köy Enstitüsü Kanunu’na göre, köy okullarını köylülerin yaptıracak 
olması, hem iş yükü hem de maddi külfet oluşturması (Kaştan, 2006: 134) insanların 
üstündeki Tek Parti rahatsızlığını arttırmıştır.  

19 Mart 1940’ta Başbakan Refik Saydam tarafından Meclis’e sunulan tasarının 9. maddesi 
“Bölge köy enstitülerinin tesisi için gereken tahsisat” ile ilgilidir. Bu bağlamda var olan ve 
yeni açılacak olan köy enstitülerinin hem inşa edilmesi hem de buralarda öğrenci 
yetiştirilmesi süreciyle birleştiğinde sadece inşaat ve tamirat işlerinde en az 7 milyon lira 
harcanacağı söylenerek 

“ …enstitüler eğitmen kursları ile birleştirildi ği takdirde inşaat meselesini 3 
milyon lira ile halletmek mümkün olabilecektir. Eğitmen kurslarında bulunan 
eğitmenler inşaat derslerinin tatbikatı olarak bir kurs devresi zarfında 50 bin lira 
kıymetinde bir okul binasını 20 bin liraya meydana çıkarabilmektedirler. Bu 
tarzda çalışmak şartı ile bu enstitülere ait 7 milyon liralık inşaat işini 3 milyon 
liraya ikmal etmek mümkün olacaktır” 

denilmiştir. Hatta açılan ve açılacak olan köy enstitülerinin öğretmen evleri de dâhil olmak 
üzere inşaat masrafları da kayda geçirilmiştir. Buna göre Kars 220 bin, Kastamonu 330 bin, 
Eskişehir 230 bin,  Đzmir 115 bin, Trakya 230 bin, Kayseri 225 bin, Malatya 155 bin, Arifiye 
150 bin, Trabzon (Beşikdüzü)175 bin, Hatay (Soğuksu) 200 bin, Adana (Haruniye) 200 bin, 
Isparta (Gönen)150 bin, Samsun (Hamamayağı) 170 bin, Antalya 150 bin, Van 250 bin, doğu 
illerinden birinde 150 bin olmak üzere toplamda 3 milyon lira masraf çıkarılmıştır (TBMM 
ZC, 17.4.1940, 6. Dönem, 10. Cilt, 41. Birleşim, “Köy Enstitüleri Teşkili Hakkında Kanun 
Lâyihası”:4-5). Bu madde, Köy Enstitüleri Kanunu’nun 16. maddesinde yerini almış ve 
enstitü binalarıyla öğretmen evlerinin köy ihtiyar heyeti tarafından yapılacağı 
kararlaştırılmıştır (Resmi Gazete, 22 Nisan 1940, Sayı: 4491, Kanun No: 3803, s. 13683).  

Kanunun 16. maddesi, köylülerin Ankara’ya tepki göstermelerine yol açmıştır. II. Dünya 
Savaşı dolayısıyla devletin ekonomik önlemlere başvurması ne denli olağan karşılansa da bu 
külfetin halka yüklenmesi doğru olmasa gerektir. Devletin 7 milyon liralık bütçe 
ayıramayacak kadar zor durumda bulunduğu bir ortamda halkın, özellikle de köyde yaşayan 
kesimin, enstitüler için harcayabileceği miktarda maddi gücünün bulunduğunu düşünmek pek 
de gerçekçi olmaz. Öte yandan 16. maddenin devamında böylesi bir durumun üç yıl önceden 
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köy ihtiyar heyetine haber verileceğinin söylenmesi ve böylece oradakilerin önlem 
alabileceğinin düşünülmesi iyi niyetin göstergesidir. Böyle olmakla birlikte CHP’nin bu 
uygulaması halk nezdinde kabul görmemiş ve 1945’e değin giderek büyüyecek olan tepkilerin 
belli bir kısmının sebebini oluşturmuştur.  

Bu tepkilerle ilgili olarak uygulanan politikanın daha da temelinde CHP’nin elit bir teşkilat 
haline bürünmesi; halka inmeye, sosyal temeli genişletmeye gerek görmemesi, köylüleri üye 
olarak içine almaması yatmaktadır (Keloğlu Đşler, 2007: 97) diyen bir kesimin de olduğunu 
belirtmek gerekir. Şehirdeki okulların yapım maliyetleri devlet tarafından karşılandığı halde 
köylerde sadece masrafın değil, inşa çalışmalarının da halk tarafından yapılıyor olması 
böylesi fikirleri doğurma noktasında etkin rol oynamıştır (Özer, 2013: 104). Ayrıca dönemin 
politikalarında genel itibariyle şehirde yaşayanların esas alındığı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Şevket Süreyya Aydemir’in de belirttiği gibi (Aydemir, 1999: 210):   

“ …hâlbuki başta buğday ve hayvan mahsulleri olmak üzere, bütün zirai ürünlerde 
öyle bir fiyat yetersizliği vardı ki, köylüyü kasıp kavuruyordu. Ama hayat 
pahalılığıyla mücadele deyince idarenin başında olanlar her şeyden önce gene 
buğdayı, eti ve zirai ürünleri şehirlere daha ucuz mal etmekten başka bir yol 
aramıyorlardı…”. 

Anlaşılacağı üzere bu dönemde şehir ilk planda yer almaktaydı fakat köylerin de 
kalkındırılması elzemdi. Bu bağlamda nüfusun çoğunluğunun da kırsalda yaşadığı 
gerçeğinden hareketle köylülerin geliştirilmesi şarttı. Nitekim Köy Enstitüsü sisteminin 
kurucusu olan Đsmail Hakkı Tonguç, gayenin  

“ …köylüyü köyden başlayarak ta Kamutay’a varıncaya kadar, devletin bütün 
şubelerinin idaresine, onda bugünkü vasıflardan başka bir şart aramaksızın 
iştirak ettirmek bu suretle devlet işlerini, realiteden kuvvet alan elemanlarla 
besleyerek memleketin hakiki bünyesine uygun hale getirmek…köylü 
vatandaşlarda… Cumhuriyet vatandaşlığı şuurunu, aksiyon haline gelebilecek 
şekilde uyandırmak…”  

olduğunu belirtmiştir (Aysal, 2005: 271). Bu gayeyi de en iyi yapabilecek kişiler yine köyün 
sorunlarını, yaşam standartlarını bilen yöre insanıydı. Çünkü köye görevlendirilen şehirli 
öğretmenler çok başarı gösterememişlerdi (Özodaşık, 1999: 234). Köy insanını yine kendi 
içinden yetişen öğretmenlerin eğitmesi bu bağlamda ortaya atılmıştır. Öyle ki köy 
enstitülerinin öğretmenlerinin eğitim, kültür, sağlık, tarım, hayvancılık, ekonomi, çağdaş 
yaşam gibi konularda köylüye örnek olması istenmiştir (Uyar, 1999: 346).  Kısaca köylü el 
ele verip kendisini geliştirecek, kendi yağında kavrulacak; kendi yaptığı okulunda kendi 
çocuklarını yetiştirecek ve kendi köyüne hizmet edecekti. Köylerin ve köylülerin kalkınması 
için uygulamaya konulmuş bu politikayla köy ile kentin sınırlarının belirlendiğini de 
söylemek mümkündür. Kırsal kesimlerde gelişmeyi bir nebze de olsa sağlayabilmesine karşın 
sınıfsal farklılık yaratmaya müsait bir yapısının olduğu da bilinmelidir. “Köylüsün sen köyde 
kal” fikri dâhilinde geliştirilmesi dolayısıyla da devlete yönelik bir tepkinin ortaya çıkması 
şaşırtıcı olmamıştır.  

Tüm bu negatif hallerin bir araya gelmesinin ardından, savaşın sonrasında CHP’ye tepkinin 
büyüyeceği aşikârdır ve öyle de olmuştur. Köy Enstitüleri’nin köylüye angarya olarak 
yüklenmesinin ötesinde enstitü ve öğrenci sayısının artması için de baskı yapılması Đnönü’yü 
köylünün gözünde olumsuz bir yere oturtmuştur. Köy öğretmeninden ayrı 200 bin tarımcı 
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öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan Đsmet Đnönü, bir nevi sonraki sürecin Toprak Reformu’na5 
destek verecek tabakayı yaratmayı şiar edinmiştir. Ama var olan şartları geri iterek giriştiği bu 
işten halk memnun kalmamıştır (Koçak, 2005: 169). Ayrıca enstitülerin kültürel eğitimden 
ziyade tarım ve teknik alanda gelişimi destekleyici derslere yoğunlaşması da 
memnuniyetsizlik yaratmıştır.  Bina inşa etmek, tarımsal üretimde bulunmak gibi faaliyetlerle 
meşgul olan öğrencilerin yetersiz eğitimine yönelik eleştirel bir yaklaşım da sergilenmiştir 
(Özer, 2013: 101-103). Öte yandan Köy Enstitülerinin kurucusu olan Đsmail Hakkı Tonguç’un 
oğlu Engin Tonguç, bu oluşumların eğitim amacı gütmediğini ifade ederek konuya farklı bir 
mana da yüklemiştir (Karatepe, 1997: 102):  

“ Köy Enstitüleri sistemi başlı başına ne bir okuma-yazma kampanyası, ne bir köy 
kalkınması problemi, ne bir öğretmen yetiştirme çabası, ne bir okul yapma 
giri şimi idi. Temel amacı bakımından, tarih şartlarının hazırladığı bir imkandan 
yararlanarak iktidara katılıp elde edilen yürütme gücü ile emekçi sınıfları 
bilinçlendirmek ve devrimsel süreci hızlandırmak için girişilmiş bir devrim 
stratejisi ve taktiği idi”. 

Bu arada halkın bu düzenlemelerden memnun kalmayacağını erken anlayan milletvekilleri de 
yok değildir. Hatta Köy Enstitüleri’nin yapım ve onarım işleriyle ilgili 25. madde, Meclis’te 
bir oturumun süresini aşacak kadar yoğun tartışmalara da sebep olmuştur. Tartışmalarda söz 
alan Atıf Bayındır6 ifadeleriyle aslında köylünün düşüncelerini yansıtmıştır (Çakmak, 
2007:229): 

“Anayasanın 72. maddesinde Türkiye’de işkence, eziyet ve angarya memnudur, 
denilmektedir… Burada bahsedilen angaryanın, ferdin bedelsiz, ücretsiz olarak 
devlete ve derebeye ödediği, verdiği bir iştir… Ey milletvekilleri, siz bu kanuna 
muhalif angarya ve işkence vazedemezsiniz, bunu vazeden kanunlar 
yapamazsınız”.  

Atıf Bayındır’dan ayrı köy halkına yüklenecek işlerin sakıncasını Bingöl Milletvekili Feridun 
Fikri Bey de dile getirmiştir. “ Đmece usulü ile köylülere bazı işler yüklenmektedir. Bence bu 
işi devletin üzerine alması daha doğru olurdu” diyen (Goloğlu, 1974: 70) milletvekilinin 
tedirginliğinin sebebi halkın tepki vermesini düşünmüş olmasıdır diyebiliriz. Nitekim bu 
düşüncesinde de haklı çıktığı görülecektir.  

Bu muhalif düşüncelere rağmen Köy Enstitüleri Kanunu Meclis’te onaylanmıştır. Ancak 
tasarının oylanmasına 148 milletvekili katılmamış, 278 oyla kabul edilmiştir. Oysaki aynı gün 
yapılan bir başka oylamaya 316 milletvekili katılmıştır (Özer, 2013: 92). Dolayısıyla kabul 
oyu vermek istemeyenlerin oylamaya katılmadıklarını da söyleyebiliriz. Bu durum Köy 
Enstitüleri Yasa Tasarısı’na sıcak bakmayanların bulunduğunun bir diğer göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Ancak neticede tasarı yasalaşmış ve köylünün de zaten bu yönde 
beklentisinin olduğu düşünülmüştür. Örneğin 20 Nisan 1940’ta Falih Rıfkı Atay, Ulus 
                                                           
5“Topraksız Köylüye Toprak Dağıtılmasına ve Çiftçi Topraklarının Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı” 17 Ocak 
1945’te Meclis’e gelmiş, Karma Komisyon’da beş ay görüşüldükten sonra 14 Mayıs 1945’te TBMM’ye 
sunulmuştur. 11 Haziran 1945’te kabul edilen Toprak Kanunu CHP içinde muhalif bir kanadın olduğunu ortaya 
çıkarması yönünden de önem arz eden bir gelişmedir. Bu muhalif kanat içindeki en önemli isimlerse DP’nin 
kurucuları olan Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes’tir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Şeyhanlıoğlu, 2011: 111-114 
6Atıf Bayındır, Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Konya ve Burdur, TBMM V, VI ve VII. Dönemlerde Đstanbul 
milletvekilliği yapmıştır. Bkz. Öztürk, 1973: 153 
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Gazetesindeki köşesinde köylünün devletten yol, su, mektep ve kazanç isteğini, bu istekler 
yerine getirildiği için “ köyün devleti bu topraklarda hiçbir zaman görülmediği üzere sevmekte 
olmasını” kaleme almıştır. Nüfusun 13 milyonunun köyde oturduğunu7, köylüyü köyünde 
terbiye etmek için şimdiye değin tedbirler alınmadığını yazan Atay,  “ köy enstitüleri yüz yıl 
önce kurulmuş olsaydı Yeniçağ Türkiyesi seksen sene evvel şekillenmeye başlardı”  diyerek 
konunun önemini vurgulamaya çalışmış, “ Refik Saydam Hükümeti pek şerefli bir işin 
üstündedir” demiştir (Atay, 1940: 1-5).  

Ankara’ya göre şerefli bir iş olan Köy Enstitüleri politikası halk tarafından özellikle de inşa 
ile ilgili husus yönünde pek de kabul görmemiştir. Bu sebeple konuyla ilgili cezai 
uygulamaların getirilmesi düşünülmeye başlanmıştır. Nitekim 19 Haziran 1942’de çıkarılan 
Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu’nun maddelerindeki cezai hükümler bunu 
göstermektedir. Sözü geçen kanunun “Okul Yapımı ve Onarımı” başlıklı beşinci bölümünde 
yer alan 22. ve 23. maddelerde binaların yapım ve onarımı için gerekli tahsisatı bütçelerine 
koymayan veya harcama yapmayan, araç ve gereçleri sağlamayan, vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerince belirlenen para ve imeceye katılmayan muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri için 
para cezası hükmü olduğu yazmaktadır. Ayrıca 25. maddede bu işlerde 18-50 yaş arasındaki 
köy halkından olanların ve köyde en az altı aydır ikamet edenlerin çalışmak zorunda oldukları 
belirtilmiştir. Bundan ayrı köyde oturmasa bile orada arazisi veya bahçesi olup bunlardan 
yarıcılık ya da işçi çalıştırarak faydalananların da işçi ücretini köy sandığına yatırarak yirmi 
günlük mükellefiyeti yerine getirmeleri kararlaştırılmıştır. Mazereti olmadan okul yapım ve 
onarımına katılmayanlardan her gün için işçi ücreti alınacağı, bu işleri aksatan eğitmen, 
öğretmen, başöğretmen, gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlere önce uyarı ardından 
disiplin cezası geleceği, devam ederse hakkında takibat yapılacağı 26. maddede yer 
bulmuştur. Ayrıca 28. maddede okul inşaatının yapılacağı arazinin özel şahsa ait olması 
halinde buranın bedelinin köy sandığı tarafından kendisine ödeneceği, eğer kişi rızasıyla 
arazisini vermezse devlet tarafından istimlâk yoluyla alınacağı yazılmıştır (Resmi Gazete, 25 
Haziran 1942, Sayı: 4417, Kanun no: 5141, s. 3243-3250).  

Bu yaptırımların da Köy Enstitülerine yönelik muhalif bir tutumu beraberinde getirdiği, 
eleştirileri arttırdığı muhakkaktır. Ancak Ankara bu eleştirileri duymamış ve eğitimde alınan 
yolun izahını yapmakla yetinmiştir. Örneğin Milli E ğitim Bakanı Hasan Ali Yücel aynı tarihte 
kanunla ilgili görüşmeler esnasında önceki dönemle kıyaslayarak eğitimde kat edilen 
mesafeden bahsetmiştir. Vasıf Çınar’ın kendi bakanlığı döneminde ilköğrenimin olmadığına 
dair sözlerine değinerek “ Türkiye Cumhuriyetinin bazı köylerinde bir tek mektep bile yoktur. 
Hatta bu sözümü 3-4 vilayete bile tatbik edebilirsiniz. Buralarda daha 30 sene mektep 
açılması ve yapılması imkânı yoktur” ifadelerini aktarmış ve kısa denilebilecek bir zaman 
zarfında ülkede artık ilköğretimin olduğunu söylemiştir. Yücel, bahsi geçen kanun dolayısıyla 
Türk milletinin TBMM’ye minnettar kaldığını da sözlerine eklemiştir (Ulus, 1942: 1-2, 
Akşam, 1942: 1-2). Oysaki bu hisler yalnızca Ankara’da geçerlidir ve Anadolu’da bu kanun 
ile ilgili minnet duygusu pek fazla görülmemiştir. 

Köy Enstitüleri’nin eleştirilmesine yol açan bir başka husus da buralarda eğitim görecek 
öğrencilerin o köyün halkından olması ve mezun olduktan sonra da köyde çalışmayı sürdürme 
                                                           
7Dönem itibariyle 17 milyon nüfusluk Türkiye’nin 13 milyonu köyde yaşamaktadır. Okuma çağındaki 2 milyon 
çocuktan 785 bini eğitim görmektedir. Bu sayının 415 bini köylerde, 370 bini şehirde yaşamaktadır. Şehirli 
çocukların % 80’i, köy çocuklarının % 25’i okumaktadır. Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in de söylediği üzere 
bu kanunun amacı köy çocuklarını okutmak ve dengesizliği ortadan kaldırmaktır. Bkz. Goloğlu, 1974: 71 
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zorunluluğunun bulunmasıdır. Kanunun 3. maddesinde Köy Enstitülerine tam devreli köy 
ilkokullarını bitirmiş sağlıklı ve yetenekli köylü çocukların seçilerek alınacağı belirtilmiştir. 5. 
maddede ise Köy Enstitülerindeki eğitimlerini bitirerek öğretmen tayin edilenlerin Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın göstereceği yerlerde yirmi yıl çalışmak zorunda oldukları ifade 
edilmiştir. Buna göre zorunlu hizmetlerini tamamlamadan meslekten ayrılanlar hiçbir devlet 
kurumunda memur olamayacağı gibi bu durumda olanların kendilerinden veya kefillerinden 
kurumda bulundukları zamana ait masrafın iki katının alınacağı yine aynı maddede yer 
almıştır (Resmi Gazete, 22 Nisan 1940, Sayı: 4491, Kanun No: 3803, s. 13683).  

Kanun, öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu köyden ayrılmasını imkânsızlaştıran bu 
uygulama ile aslında eğitimsel kalkınmanın belli bir seviyede kalmasına da yol açmıştır. 
Şehirli ile arasındaki dengesizliği kaldırması düşünülen Köy Enstitülerinin bu mecburi tutumu 
köy-şehir farklılığını arttırmıştır.  Kendisini Köy Enstitüsünde geliştirmiş olan bir öğrencinin 
daha iyi imkânlar bulabileceği büyük kentlerde eğitimsel yahut mesleki yönden geliştirmesi 
bu kanunla olanaksız hale gelmiştir. Gençleri idealist olmaktan uzaklaştıran bu yaptırımlar, 
ülkenin köydeki kesiminin gelişimine belli bir noktaya kadar izin vermiş, kent ve kırsalda 
yaşayan vatandaş arasında eşitlikten uzak bir politika ortaya konulmuştur.  

Girişimcilik ruhunun körelmesi gibi negatif bir etkisi de bulunan bu yaptırımlar aslında 
CHP’nin parti programına da ters düşmektedir. 1935’te kabul edilen CHP programının beşinci 
kısmı “ulusal eğitim”  başlığını taşımaktadır ve 50. maddede şöyle demektedir (Yılmaz, 2011: 
13):  

“Ana eğitimin tam sonuç vermesi için Türk gençliğinin, bir yandan düşünme, 
karar verme ve girişim alma gibi yüksek başarım kuvvetleri geliştirilecek ve öte 
yandan gençlik, onu her zorlu işin başarılmasında tek unsur olan sıkı disiplinin 
etkisi altında çalıştırılacaktır” . 

Görüldüğü üzere Köy Enstitüleri’nde eğitim gören bir gencin yirmi yıl boyunca bu okullarda 
hizmet vereceğine dair yaptırım, girişim alma yetisini, hatta karar verme becerisini de 
işlevsellikten uzak kılmaktadır. Belli bir seviyenin üzerine çıkabilmesi için yirmi sene 
beklemesi gereken öğrencinin bu sürenin ardından kırsal yaşamdan koparak kentsel yaşama 
uyum sağlayabilmesi de güç görünmektedir. Bu sebeple Köy Enstitüleri Kanunu iyimser bir 
fikirle ve savaş dönemi de olsa halkın eğitimi esastır düşüncesiyle ortaya konulmuş olmasına 
karşın halkın gözünden bakılamadığından dolayı negatif etkileri yoğun bir politik uygulama 
olarak görülmelidir. 

 

4. SONUÇ 

Köy Enstitüsü Kanunu köylünün gelişimi için dönemin siyasileri tarafından uygun görülmüş 
olan bir politika olmakla beraber, köye götürülmüş bir hizmet olmaktan ziyade burada 
yaşayan halkın kendi emeği ve parasıyla kendisini eğitim yönünde geliştirmek yolunda 
harcadığı yahut harcaması istendiği bir uygulamadır. Dolayısıyla köy halkı bu politikayı 
kendisi için zaman, emek ve meblağ açısından bir külfet olarak görmüştür. Fakat bu görüş 
Ankara’nın yaptırımı ile karşı karşıya gelmiş, halk tek partili dönemin suskunluğunu çok 
partili hayatın getirisi olarak görebileceğimiz seçimlerle bozmuştur. Her ne kadar köyleri ve 
buna ek olarak ülkeyi kalkındırma, köye okul götürme, ülkenin eğitim düzeyini yükseltme, 
şehir ve köy çocuklarının eğitimsel eşitsizliğini giderme yönünde alınan bir kararın 
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uygulaması olsa da dönemin ekonomik zorlukları, halkın karşısına dayatma olarak sunulması 
Köy Enstitülerini köylünün gözünde maddi ve emeksel yük haline sokmuştur. Savaş 
dönemlerinde halkın da yokluk ve zorluklar içinde kaldığı ve getirilecek uygulamaların bu 
doğrultuda ortaya konulması gerçeği unutulmamalıdır. Neticede demokratik ortama 
geçildikten sonra halkın bilinçaltından çıkmayan Köy Enstitüsü ve buna benzer uygulamalar 
CHP’nin muhalefete taşınmasında etkin rol oynamıştır.  
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Ek: 1 

KÖY ENSTĐTÜLER Đ KANUNU 

( Resmi Gazete, Kanun No: 3803, 22 Nisan 1940) 

Madde 1:Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine 
elverişli arazisi bulunan yerlerde, Maarif Vekilliğince köy enstitüleri açılır. 

Madde 2: Bu enstitülerin 1 numaralı cetvelde gösterilen maaşlı muallim ve memurları 3656 sayılı 
kanunun ikinci maddesine bağlı cetvelin Maarif Vekilliği kısmına ilâve edilmiştir. 

Madde 3: Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş sıhhatli ve müstait köylü çocuklar seçilerek 
alınırlar. Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıldır. Öğretmen olamayacağına kanaat getirilen 
talebenin ayrılacağı mesleklerin tahsil müddetleri Maarif Vekilliğince tespit edilir. 

Madde 4:Enstitülere kabul edilenler sıhhî sebepten gayri sebeplerle müesseseden ayrıldıkları veya 
çıkarıldıkları takdirde okudukları müddete isabet eden masraf, kendilerinden veya kefillerinden alınır. 

Madde 5: Bu müesseselerde tahsillerini bitirerek öğretmen tayin edilenler, Maarif Vekilliğinin 
göstereceği yerlerde yirmi sene çalışmaya mecburdurlar. Mecburî hizmetlerini tamamlamadan 
meslekten ayrılanlar devlet memuriyetlerine ve müesseselerine tayin edilemezler. Bu gibilerin 
kendilerinden veya kefillerinden müessesede bulundukları zamana ait masrafın iki misli alınır. 

Madde 6:Köy enstitülerinden mezun öğretmenler, tayin edildikleri köylerin her türlü öğretim ve eğitim 
işlerini görürler. Ziraat işlerinin fennî bir şekilde yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek 
tarla, bağ ve bahçe, atölye gibi tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade 
etmelerini temin ederler. Bu öğretmenlerin disiplin işlerinin ne suretle görüleceği bir nizamname ile 
tayin edilir. 

Madde 7:Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler, ayda 20 lira ücretle Maarif Vekilliğince tayin 
edilirler. Muvaffakiyetle hizmet görenlerin ücretleri 6. ders yılı başında 30, 15. ders yılı başında da 40 
liraya çıkarılır. Bu öğretmenlerin istihkakları üç ayda bir peşin olarak yılda dört defada ödenir. 
Öğretmenlerin aylık ücretleri ve vazife mahalline gitme zarurî yol masrafları Maarif Vekilliği 
bütçesinden ödenir. 

Madde 8:Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler hasta oldukları takdirde 788 sayılı kanunun 84. 
maddesinin A, B ve C fıkralarındaki hükümlere göre ücretlerini alırlar. 

Madde 9: Köy enstitülerinden mezun öğretmenlerin fiilî askerlik hizmetleri esnasında kayıtları terkin 
olunmayacağı gibi kendilerine 1076 numaralı kanun mucibince asteğmenlik veya askerî memurluk 
tevcihine kadar almakta oldukları ücretin üçte ikisi aylık tazminat olarak verilir. Aynı öğretmenler, 
seferberlik, talim ve manevra gibi sebeplerle silâhaltına alındıkları takdirde, 3041 numaralı kanun 
ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Madde 10: Köy enstitülerinden mezun olanlara, Maarif Vekilliği bütçesinden ve bir defaya mahsus 
olmak üzere vazifeye başladıkları ay içinde zatî teçhizat bedeli olarak 60 lira verilir. 

Madde 11:Köy enstitülerinden mezun öğretmenlere istihsale yarayıcı aletler, ıslah edilmiş tohum, çift 
ve irad hayvanları, cins fidan gibi istihsal vasıtaları, köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okulların 
demirbaşına geçirilmek suretiyle devletçe parasız olarak verilir. 

Madde 12:Köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okullara, köy hududu içindeki ziraat işlerine elverişli 
araziden Köy Kanununa göre satın alınarak öğretmenin ve ailesinin geçimine, okul talebesinin ders 
tatbikatına yetecek miktarda arazi tahsis edilir. Köyde devlete ait arazi bulunduğu takdirde okula tahsis 
edilecek arazi tercihen bunlardan ayrılır. 
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Madde 13: Köy öğretmenlerinin okul namına meydana getirdikleri her türlü işletmelerdeki mahsul, 
hayvan ve binalar kuraklık, sel, yangın, çok hasar yapan nebat ve hayvan hastalıkları ve bilumum 
cevvî hadiseler gibi sebeplerle ziyana uğradıkları takdirde işletmeyi yeniden tesis maksadıyla ve 
Maarif Vekilliği bütçesinden zamanında okul namına zarar ve ziyanı karşılayacak bir yardım yapılır. 

Madde 14: Köy okuluna ait her türlü demirbaş eşya, hayvan vesaire okulun malı olup bu işletmeden 
elde edilecek hâsılat öğretmene aittir. Ancak öğretmenin ayrılışında bu demirbaşlar yeni gelen 
öğretmene, bu mümkün olmadığı hallerde yeni öğretmen gelinceye kadar köy ihtiyar heyetine, 
işletilmek üzere, aynen teslim edilir, işletmeyi köy ihtiyar heyeti tesellüm ettiği takdirde işler imece ile 
yapılır. Bu suretle elde olunan mahsullerden satılması zarurî olanlar, ihtiyar heyetlerince satılarak 
nakden ve diğerleri aynen muhafaza ve yeni öğretmene devir ve teslim olunur. Đşletmeye ait eşya ve 
tesisat ile hayvanlar Devlet emvali muamelesinetâbi tutulur. 

Madde 15: Köy Öğretmenlerinin işleri gezici başöğretmenler ve ilk tedrisat müfettişleri tarafından 
takip ve teftiş edilir. Köy öğretmenlerinin işlerinin normal bir şekilde yürütülmesine devlet teşkilâtı 
mensupları yardım ederler. 

Madde 16: Köy öğretmenlerinin tayin edilecekleri okulların binaları ve öğretmen evleri Maarif 
Vekilli ğince verilecek plânlara göre Köy Kanununa tevfikan, bölge ilk tedrisat müfettişi ile gezici 
başöğretmenin nezaretinde köy ihtiyar heyetleri tarafından yaptırılır ve Öğretmen tayin edilecek 
köylere keyfiyet üç yıl önce bildirilir. Köy bütçesinde de ona göre tedbirler alınır. Öğretmen işe 
başlamadan evvel okul binası ile öğretmen evi tamamen bitirilir. Köy okulları binalarının tamiri ve 
okulun daimî masrafları köy ihtiyar heyetlerince temin edilir. 

Madde 17: Köy enstitülerine aşağıda adları yazılı müesseselerden mezun olanlar öğretmen tayin 
edilirler. 

1) Yüksekokullar ve üniversite fakülteleri mezunları, 

2) Gazi Terbiye Enstitüsü mezunları. 

3) Öğretmen okulları mezunları, 

4) Ticaret liseleri ve orta ziraat okulları mezunları, 

5) Erkek sanat okulları ve kız enstitüleri mezunları, 

6) Köy enstitüleri mezunları, 

7) Đnşaat usta okulları mezunları, 

8) Bunlardan başka her türlü teknik ve meslekî okullar mezunları. 

Bu enstitülerde mütehassıs işçiler yevmiye veya aylık ücretle usta öğretici olarak çalıştırılabilir. Köy 
enstitülerinde çalıştırılacakların ne suretle tayin edilecekleri, terfi şekilleri ve bu enstitülerin idarî 
işlerinin nasıl yürütüleceği bir nizamname ile tespit olunur. 

Madde 18: Bu kanun hükümlerine tâbi olacak köy öğretmenleri için Maarif Vekilliği tarafından, 
hükmi şahsiyeti haiz ve mercii vekillik olmak üzere “köy öğretmenleri tekaüt sandığı” ve “köy 
öğretmenleri sağlık ve içtimai yardım sandığı” teşkil edilecektir. 

a) Tekaüt sandığının sermayesi ve gelirleri şunlardır: 

1. Maarif Vekilliği bütçesine köy enstitüleri masrafı olarak her yıl konulacak tahsisat yekûnunun binde 
biri 

2. Aylıkları artırılan, sandığa dâhil, köy öğretmenlerinin ücretlerinden kesilecek ilk aylık zamları. 

3. Sandık sermayesinin bütün gelirleriyle bilumum müteferrik gelirler 
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Tekaüt sandığının mevcut alacakları devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu paralar ve 
alelumum aidat ile faiz ve temettüleri bir gûna harç ve resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik 
edilemez. Hizmet müddetleri 30 seneyi dolduran ve sandığa dâhil bulunan köy öğretmenleri 
tekaütlüklerini talep edebilirler. Bu gibiler ayda 20 lira ücretle tekaüde sevk edilirler. Tekaütlük 
ücretleri üç ayda bir peşin olarak ödenir. 

b) Sağlık ve içtimaî yardım sandığının sermayesi ve gelirleri şunlardır: 

1. Maarif Vekilliği bütçesine köy enstitüleri masrafları namıyla her yıl konulacak tahsisat yekûnunun 
binde biri. 

2. Sandığa dâhil öğretmenlerin aylıklarından kesilecek yüzde birler. 

3. Teberrular. 

4. Sandık sermayesinin gelirleriyle sair bilumum gelirler. 

Her iki sandığın tediyeleri Divanı Muhasebat vizesine tâbi değildir. 

Madde 19: Bir öğretmenin vefatı halinde okula ait olup menfaati öğretmene tahsis edilmiş bulunan 
emvalin ölüm yılı içinde elde edilecek hâsılatının yarısı yardım sandığına ve yarısı da gelecek 
öğretmene verilir. Ölen öğretmenin mirasçıları, okul emvalinin hâsılatı üzerinde hiç bir hak iddia 
edemezler. 

Madde 20: Köy öğretmenleri tekaüt sandığı ile köy öğretmenleri sağlık ve içtimaî yardım sandığının 
idafesi, işleyiş tarzı, öğretmenlerin tekaüde sevk usulleri, yapılacak yardımların şekilleri, velhasıl bu 
iki sandığın bütün işlerine müteferri bilumum hususlar birer nizamname ile tespit olunur. B u 
nizamnamelerde hükmî şahsiyeti haiz Devlet müesseselerinde kurulmuş mümasil sandıkların azalarına 
temin eylediği menfaatlere mütenazır menfaatler gösteren hükümlerin bulunması şarttır. 

Madde 21: Köylerde çalışan öğretmenlerin ve ailelerinin, köy okullarındaki talebenin sıhhat işlerine 
meccanen bakmak üzere Maarif Vekilliğince sıhhat müfettişi hekimler tayin edilir. Köy öğretmenleri, 
öğretmenlerin eşleri ve çocukları Maarif Vekilliği prevantoryum ve sanatoryumunda parasız tedavi 
edilirler. 

Madde 22: Bu enstitülerin tesisat, inşaat ve tamirat işleri 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve Đhale 
Kanununa tâbi değildir. 

Muvakkat madde:  

A) 1 numaralı cetvelde gösterilen kadrolardan ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı muallimlikler ve 
memuriyetler 1939 yılı Umumî Muvazene Kanununun 16. maddesine bağlı ( L ) cetvelinin Maarif 
Vekilli ği kısmına konulmuştur. 

B) 7.7.1939 tarih ve 3701 numaralı kanunda adı geçen köy öğretmen okulları bu kanunla köy 
enstitülerine kalbedilmişlerdir. Mezkûr kanunun metnindeki köy öğretmen okulları tabirleri köy 
enstitüleri şeklinde değiştirilmi ştir. 18.1.1940 tarih ve 3782 sayılı kanunun 7. maddesiyle açılan “köy 
öğretmen okulları her turlu masrafı” unvanlı fasıl “köy enstitülerinin maaş, ücret ve her türlü 
masrafları” şeklinde değiştirilmi ş ve bu fasla fevkalâde tahsisat olarak 250 000 lira konulmuştur. 

C) 1939 ve 1940 malî yıllarında bu enstitülerde çalıştırılacak ücretli müstahdemler kadrosu Đcra 
Vekilleri Heyetince tespit edilir, 

D) 1939 malî yılı umumi Muvazene Kanununun 4. maddesine bağlı (D) cetvelinin Maarif Vekilliği 
kısmında yazılı leylî talebeler meyanına köy enstitüleri talebesi namıyla 2000 adet talebe kadrosu ilâve 
edilmiştir. 

Madde 23: Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 24: Bu kanunun hükümlerini icraya Đcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ĐMALAT SANAY ĐNDE ENDÜSTRĐ-ĐÇĐ TĐCARETĐN ANAL ĐZĐ: TÜRK ĐYE VE ÇĐN 
ÖRNEĞĐ 

Dilek ŞAHĐN∗∗∗∗ 

Öz 

Endüstri-içi ticaret günümüz dış ticaretinde yeni bir olgudur. Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve 
ekonomik entegrasyonlar ülkelerin endüstri-içi ticaret seviyelerini artırmıştır. Literatürde, aynı sektörde üretilen 
ürünlerin ülkeler arasında alınıp satılması endüstri-içi ticaret olarak adlandırılmaktadır. Đmalat endüstrisi 
ürünlerinin, ölçek ekonomisine bağlı ve özellikle ürün farklılaşmasına uygun olması nedeniyle, endüstri-içi 
ticaret özellikle bu endüstri ürünlerinde yoğunlaşmaktadır. Endüstri-içi ticaret yatay ve dikey endüstri-içi ticaret 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatay ve dikey endüstri-içi ticaret kavramı ürün farklılaştırmasına dayanmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı Türkiye ve Çin’in 1996-2014 dönemi için endüstri-içi ticaret düzeyinin belirlenmesidir. 
Çalışmada Grubel-Lloyd endeksi kullanılmıştır ve imalat sanayi sektörü analiz edilmiştir. Bu çalışmada sonuç 
olarak Türkiye’de ve Çin’de imalat sanayinde endüstri-içi ticaret düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Endüstri-içi Ticaret, Grubel-Lloyd Endeksi, Đmalat Sanayi, Yatay Endüstri-içi 
Ticaret, Dikey Endüstri-içi Ticaret.  

ANALYSIS OF INTRA-INDUSTRY TRADE IN THE MANUFACTURING 
INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY AND CHINA 

Abstract 

Intra-industry trade is a new phenomenon in today's foreign trade. The liberalization of world trade and 
economic integrations that countries have increased their level of intra-trade. In the literature, the export and 
import between a trade partner in the same sector is called intra-industry trade. Because of manufacturing 
products are more likely to benefit from economies of scale in production and are easier to “differentiate” to the 
final consumer, ıntra-ındustry trade in manufacturing sector is much higher and important. Intra-industry trade is 
divided into horizontal and vertical intra-industry trade.  Horizontal and vertical intra-industry trade  concept is 
based on product differentiation. The purpose of this study is to determine intra industries trade level of Turkey 
and China for the period 1996-2014. Grubel-Lloyd index is used in the study and manufacturing ındustry sector 
were analyzed. As a result of this study, It was found to be high ıntra-ındustry trade levels in the manufacturing 
sector in Turkey and China. 

Keywords: Intra-Industry Trade, Grubel-Lloyd Index, Manufacturing Industry, Horizontal Intra-
Industry Trade, Vertical Intra-Industry Trade. 

 

1.GĐRĐŞ 

Küreselleşmenin yoğun biçimde yaşandığı son yıllarda uluslararası alandaki 
gelişmeler dış ticaret teorilerinin varsayımlarının değişmesine neden olmuştur. Dünya 
ticaretinin serbestleşmesi ve ekonomik entegrasyonlara gidilmesi, beraberinde ülkelerin 
endüstri-içi ticaret seviyelerini artırmıştır. Endüstri-içi ticaret aynı endüstri altında 
sınıflandırılmış ürünlerin hem ihraç hem ithal edilmesi durumudur. Özellikle sanayileşmiş 
ülkelerin teknoloji düzeylerinin sermaye ve faktör yapılarının giderek benzeşmesi sonucunda 
bu ülkeler arasında yapılan ticaret giderek endüstri-içi nitelik kazanmıştır. Endüstri-içi 
ticarette önemli bir konu da yatay ve dikey endüstri-içi ticaret kavramıdır. Endüstri-içi 
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ticarette yatay ve dikey ayrımı ürün farklılaştırması temeline dayanmaktadır. Yatay endüstri-
içi ticaret, belirli bir kalitedeki ürünün farklı özellik ve yönleriyle farklılaştırılması sonucu 
ortaya çıkan ticarettir. Dikey endüstri-içi ticaret ise, farklı kalitede düzeyindeki malların 
karşılıklı ticaretidir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile Çin’in imalat sanayi dış ticaretinde bir ülkenin aynı 
endüstriye ait olan bir ürünü hem ihraç hem ithal ettiği uluslararası ticaret türü olarak 
tanımlanan endüstri-içi ticaretin yapısını ve önemini ortaya koymaktır. Çalışmada 1996-2014 
döneminde SITC (Rev.3) ürün grupları düzeyinde Türkiye ve Çin’de imalat sanayinin (SITC 
5-8) endüstri-içi ticaret oranları hesaplanmıştır. Endüstri-içi ticaret oranları hesaplanırken 
literatürde sıklıkla kullanılan Grubel-Lloyd (GL) endeksi kullanılmıştır. Çalışmada imalat 
sanayi emek yoğun ve teknoloji yoğun olarak alt sektörlere ayrılmıştır. Daha sonra hem emek 
yoğun  hem de teknoloji yoğun malların EĐT oranları; ardından da Abd-el Rahman’ın birim 
değer yöntemi ile bu alt sektörlerde EĐT’nin yatay EĐT mi yoksa dikey EĐT mi şeklinde 
gerçekleştiği hesaplanmıştır.  

Çalışmada sonuç olarak Türkiye ve Çin’de imalat sanayinde EĐT oranlarının yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de EĐT oranının en yüksek olduğu sektörün SITC 6 
(Başlıca Sınıflara Ayrılarak işlenmiş Mallar) olduğu görülmüştür. Çin için yapılan 
hesaplamalarda ise;  EĐT oranının en yüksek olduğu sektörün SITC 7 (Makine ve Ulaştırma 
Araçları) olduğu görülmüştür. Ayrıca gerek Türkiye’de gerekse Çin’de emek yoğun ürünlerde 
EĐT oranlarının  yüksek olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ve Çin’in emek yoğun ürünlerde EĐT 
türünün genelde düşük kaliteli EĐT ve yatay EĐT şeklinde olduğu görülmüştür. Az da olsa 
yüksek kaliteli dikey EĐT’de bulunmaktadır. Ayrıca Çin’in teknoloji yoğun ürünlerde 
Türkiye’ye göre EĐT düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Teknoloji yoğun ürünlerde 
Çin’de gerçekleştirilen EĐT’nin Türkiye’ye göre yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2. ENDÜSTRĐ-ĐÇĐ TĐCARET KAVRAMI 

Đkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan ekonomik süreçte dünya ticaret hacmi, dünya 
üretim hacminden daha hızlı artmaya başlamıştır. Bu süreçte uluslararası ticaretin yapısı da 
değişmeye başlamıştır. Önceleri ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları endüstrilerde 
faaliyet gösterirken diğer bir ifadeyle, dış ticaret endüstriler arası ticaretten (EAT) oluşurken; 
dış ticaret sonraları endüstri-içi ticaret (EĐT) yapısı kazanmaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulmasıyla gümrük birliği oluşmuş ve topluluk içindeki 
ticaret artışı nedeninin endüstri-içi ticaret olduğu Verdoorn (1960), Balassa (1963,1966) ve 
Grubel-Lloyd (1975) tarafından yapılan bazı ampirik ve teorik çalışmalarla tespit edilmiştir. 
Söz konusu yazarlar yapmış oldukları ampirik çalışmalarda, üretim ve tüketim kalıpları 
birbirine benzeyen ülkeler arasında sanayi malları ticaretinin yüksek olduğunu ve ticaretin 
önemli bir kısmının endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca 
çalışmalarında benzer faktör donatımları ve benzer teknolojiye sahip gelişmiş ülkeler arasında 
sanayi malları ticaretinin fazla olduğu ve ticaretin önemli kısmının aynı endüstriye ait 
malların iki yönlü ticaretinden kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Endüstri-içi ticaret, hemen hemen aynı malların karşılıklı değişiminden oluşmaktadır 
(Aquino, 1978: 275). Başka bir ifadeyle endüstri-içi ticaret, aynı endüstri grubuna giren ancak 
dış görünüş, kalite, kullanış özellikleri ve markaları açısından bazı farklılıklar gösteren 
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malların eş zamanlı olarak ithal ve ihraç edilmesine dayanan bir dış ticaret şeklidir. Endüstri-
içi ticaret ile aynı anlama gelmek üzere literatürde “Đki Yönlü Ticaret” ve “Ticaret Çakışması” 
kavramları kullanılmaktadır. 

Endüstri-içi ticaretin artmasına yol açan etkenler arasında sektörlerde üretim 
farklılaştırmasının yaygınlaşması, ölçek ekonomileri, bazı sektörlerde oligopolistik piyasa 
yapısının hâkim olması, ulaştırma ve haberleşme alanındaki teknolojik yeniliklerin 
yaygınlaşması, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, dış ticarette engellerin kaldırılarak, 
koruma oranlarının düşürülmesi ve yabancı sermaye yatırımlarının artması gelmektedir 
(Yükseler ve Türkan, 2006: 34).  Bir endüstride endüstri-içi ticaret düzeyinin yüksek olması, 
o endüstride karşılaştırmalı üstünlüğün oluşmadığını ve ülkelerin söz konusu sektörde benzer 
gelişmişlik düzeyinde olduğunun bir göstergesidir (Özdamar, 2014: 15).  Endüstri-içi ticaret, 
özellikle gelişmiş ülkeler arasında imalat sanayi ürünlerinin ticaretinde önemli bir yere 
sahiptir. 

Özellikle sanayileşmiş ülkelerin teknoloji düzeylerinin, sermaye ve faktör yapılarının 
giderek benzeşmesi sonucunda bu ülkeler arasında yapılan ticaret giderek endüstri-içi nitelik 
kazanmıştır. Endüstri-içi ticaret, ülke içinde hem üreticiye hem de tüketiciye karşılaştırmalı 
üstünlüklere kıyasla ekstra kazançlar sağlamaktadır. Çünkü endüstri-içi ticaret sayesinde 
üreticiler az sayıda malın çeşitlerini büyük bir ölçek, yüksek verimlilik ve düşük maliyetlerle 
üretmektedir. Tüketicilere ulaşan malların ise çeşitlili ği artmaktadır. Böylece, ticaretin gelir 
dağılımında olumsuz etkisi küçülmektedir (Bilici, 2007: 8). 

2.1. Endüstri-içi Ticaretin Ölçümü: Statik ve Dinamik Ölçüm Yöntemi 

EĐT’nin farklı ölçüm yöntemleri bulunmakla birlikte genel olarak Grubel-Lloyd 
yaklaşımı benimsenmektedir. Buna göre endüstri-içi ticaret endeksi aşağıdaki biçimde 
hesaplanmaktadır  (Grubel ve Lloyd, 1975: 21): 
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Bu formülde Xi ve Mi sırasıyla ele alınan ülkenin i endüstrisindeki ihracat ve ithalat 
değerlerini göstermektedir.  Endeks 0 ile 1 arasında yer almaktadır. Endüstrinin ihracatı ve 
ithalatı eşit olduğunda EĐT=1 olmaktadır. Eğer endüstride ihracat yapılıyor ancak ithalat 
yapılmıyorsa (veya tersi) bu durumda sonuç sıfır çıkacaktır. Belirli bir ürün grubunda endeks 
değeri 1’e yaklaştıkça EĐT artmakta 1’den uzaklaştıkça EĐT azalmaktadır. Grubel-Lloyd 
endeksi, EĐT’yi belirli bir yıl için ölçmekle birlikte bu ölçüm statik bir ölçüttür. Bu nedenle iki 
dönem arasındaki değişimlerin yapısını ölçmeye imkân vermemektedir.  

Bu eksikliği ortadan kaldırmak amacıyla Hamilton ve Kniest (1991) ticaretteki yapısal 
değişime ilişkin bilgi veren marjinal endüstri-içi (MEĐT) kavramını geliştirmişlerdir. Dış 
ticaret yapısının belirlenmesinde en sık kullanılan endeksler Brülthart’ın A ve B endeksleridir. 
Bu endeksler şu şekilde ifade edilmektedir (Brülhart, 1994: 605): 

1
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A
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Bu endeks 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Endeksin 0 değerini alması belli bir 
endüstrideki marjinal ticaretin tümüyle EAT; 1 değerini alması ise marjinal ticaretin tümüyle 
EĐT yapısında olduğunu göstermektedir. A endeksi, ticaret tarafından uyarılan 
kazanç/kayıpların ülkeler veya sektörler arasındaki dağılımı hakkında bilgi vermediğinden, 
tek ülkeye ilişkin çalışmalarda sınırlı olarak kullanılmakta olup çok ülkeli çalışmalar için 
uygun sonuçlar vermektedir. Bu nedenle Brülhart tarafından B endeksi olarak ifade edilen 
yeni bir endeks tanımlanmıştır. B endeksi şu şekilde ifade edilmektedir. 

X M
B

X M

∆ − ∆=
∆ − ∆

 ,          1B A= −  şeklinde yazılmaktadır. 

 B endeksi, -1 ile +1 arasında değer almaktadır. Endeks değerinin sıfıra yaklaşması 
marjinal endüstri-içi ticaretin arttığını, endeks değerinin sıfıra eşit olması ise marjinal ticaretin 
tamamen endüstri-içi nitelik taşıdığını göstermektedir. Hesaplanan B değerinin -1 ile +1 
arasında bir değer alması marjinal ticaretin tamamının endüstriler-arası olduğunu 
göstermektedir( Brülhart, 1994: 606). 

2.2. Yatay ve Dikey Endüstri-içi Ticaret ve Ölçümü 

Endüstri-içi ticaret yatay ve dikey endüstri-içi ticaret olarak iki kategoride 
incelenmektedir. Yatay endüstri-içi ticaret, kalite açısından farklı olmayan ancak farklı 
özellikleri olan malların karşılıklı ticaretine denilmektedir (Narin, 2002: 80). Bu ticaret 
esasında aynı sektör ve aynı üretim aşamasındaki malların eşanlı ithal ve ihraç edilmesi 
anlamına gelen ürün çeşitlendirmesi temeline dayanan endüstri-içi ticaret türüdür. Yatay 
endüstri-içi ticaretin tanımından yola çıkarak, benzer faktör donanımlarına sahip ülkeler 
arasında yatay endüstri-içi ticaretin daha fazla olacağı söylenebilir. Bu ülkelerdeki gelir 
düzeyleri benzer olacağından aynı malın farklılaşmış çeşitlerine olan talep, farklı faktör 
donanımına sahip ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Yatay endüstri-içi ticaretin teorik 
temelleri Lancester (1980), Krugman (1981), Helpman (1981) ve Bergstrand (1990)’a 
dayanmaktadır. Bu modeller, faktör donatımı ve gelir bakımından birbirine benzeyen 
ülkelerin aralarındaki ticaretin ürün farklılaşması ve ölçek ekonomileri ile yönlendirilen yatay 
endüstri-içi ticaret olacağını ileri sürmektedir. 

Dikey endüstri-içi ticaret ise, farklı kalitedeki benzer ürünlerin ticaretine denilmektedir 
(Sharma, 2004: 591). Başka bir ifadeyle, benzer malların farklı kalitelerinin aynı anda ithalat 
ve ihracatını kapsamaktadır. Dikey endüstri-içi ticaretin teorik temelleri ilk olarak Falvey 
(1981) tarafından geliştirilmi ştir. Falvey, çok sayıda firmanın farklı kalite çeşitleri ürettiği 
ancak üretimde artan getirinin olmadığı durumlarda dikey EĐT’nin ortaya çıkacağını ileri 
sürmüştür. Benzer faktör donanımına sahip ülkeler aralarında yatay endüstri-içi ticaret 
yaparken; faktör donanımları farklı olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise aralarında 
ürünlerin kalite açısından farklılaştığı dikey endüstri-içi ticaret yapmaktadırlar. 

Endüstri-içi ticaret yatay ve dikey endüstri-içi ticaret olarak gruplandırılırken, ürün 
farklılaştırması kriter olarak kullanılmaktadır. Yatay olarak farklılaşmış ürünler yatay 
endüstri-içi ticaretin, dikey olarak farklılaşmış ürünler ise dikey endüstri-içi ticaretin 
konusunu oluşturmaktadır. Yatay ve dikey ürün farklılaşması ayırımı yapılırken iki yöntem 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, malların kalitelerine göre sınıflandırılmasıdır. Bu 
yöntemde mallar aynı kalitede olanlar ve farklı kalitede olanlar diye iki grupta 
toplanmaktadır. Yöntemlerden ikincisinde ise, nihai malların yatay endüstri-içi ticarete yol 
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açtıkları, bir malın üretiminde kullanılan ara mallarının ise dikey endüstri-içi ticarete yol 
açtığı kabul edilmektedir. Ancak dış ticaret istatistiklerinde malların nihai mal ya da ara malı 
olduğuna dair kesin bir bilgi olmadığı için ikinci yöntemin endüstri-içi ticaretin analizinde 
kullanılması mümkün olmamaktadır (Öcal, 2004: 9-10). Yatay ve dikey endüstri-içi ticaretin 
ölçülmesine ilişkin bilinen yöntem Abd-el-Rahman (1991) tarafından geliştirilen “birim 
değer” yöntemidir. Yatay ve dikey endüstri-içi ticaret ayırımı yapabilmek için ürünlerin 
kalitelerine bakılmaktadır. Ürünlerin kalite farklılıklarını ölçmenin en iyi yolu ise birim değer 
yöntemidir.  

Birim değer yöntemi belirli bir ürün grubu içindeki ürünlerin ortalama fiyatlarını ölçen 
bir endekse dayanmaktadır. Birim değer endeksleri, aynı mal sepetinde yer alan malların 
ortalama fiyatlarını vermektedir. Malların yatay ve dikey olarak farklılaştırılmasında temel 
kriter olarak malların kaliteleri dikkate alınmakla birlikte, malların kaliteleri ölçülürken birim 
değerlerinin kullanılma nedeni, fiyatın kalitenin bir yansıması olarak kabul edilmesidir. Bu 
ölçüt, daha kaliteli malların daha yüksek fiyatlara, düşük kaliteli malların da daha düşük 
fiyatlara sahip olacağı mantığıyla eksik bilgi altında bile fiyatların malların kalite farklılığını 
yansıttığı varsayımına dayanmaktadır (Stiglitz, 1987: 3). Endüstri-içi ticarette yatay ve dikey 
ayrımı yapabilmek için kullanılan ihracat birim değeri, toplam ihracat değerinin toplam 
ihracat miktarına bölünmesi ile; ithalat birim değeri ise toplam ithalat değerinin toplam ithalat 
miktarına bölünmesi ile elde edilmektedir. Đhracat ve ithalat miktarları için ton, kilogram, 
litre, metre kare, birim gibi çok sayıda ölçü birimi kullanılmaktadır. 

Daha yüksek birim değerlerin, söz konusu ürünlerin daha sofistike veya daha yüksek 
derecede işlem görmüş olduğunu ve tüketicilerin bu ürünlerden satın alma isteğinin daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Birim değerlerin yüksekliği genel olarak talep düzeyine ve fiyatlara 
bağlı olduğu gibi endüstri veya mal grubunda daha yüksek ürün segmentlerine geçiş ya da 
diğer kalite artırıcı ürün karakteristiklerine sahiplik gibi özellikleri de yansıtmaktadır (Bedir, 
2009: 50). Kalite farklılığının bir göstergesi olarak birim değeri kullanmanın bazı 
dezavantajları bulunmaktadır. Yüksek fiyatlar eksik bilgi altında oluşabilmektedir. Kısa 
dönemde tüketiciler, bilgisizlik nedeniyle daha pahalı malları satın alabilirler (Şimşek, 2007: 
205). Gerek benzer ve farklı kalite düzeylerinde gerçekleşen ticaret için ve gerekse de nihai ve 
ara ürünlerin ticareti için olsun genel anlamda ifade edilen endüstri-içi ticaret ülkeler arasında 
yatay ve dikey olarak gerçekleşen endüstri-içi ticaretin toplamından oluşmaktadır (Altay, 
2006: 65). Bu bağlamda endüstri-içi ticaret şu şekilde ifade edilebilir:  

Endüstri-içi ticaret(EĐT) = Yatay endüstri-içi ticaret(YEĐT) +Dikey endüstri-içi ticaret(DEĐT) 

Yatay endüstri-içi ticaret :  

 

Dikey endüstri-içi ticaret: 

 

Bu denklemde, UV ilgili değişkeninin birim değerini göstermektedir. X ve M ihracat 
ve ithalatı, α ise aralık faktörünü temsil etmektedir. %15 aralığı kabul edildiğinde hesaplanan 
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endeks değerinin 0,85 ile 1,15 arasında yer alması yatay endüstri-içi ticaretin, bu aralık 
dışında değerler alması ise dikey endüstri-içi ticaretin varlığına işaret etmektedir. 

 

3. LĐTERATÜR TARAMASI 

Dış ticarette EĐT kavramının giderek önem kazandığı bir dönemde EĐT’yi ölçmede çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Endüstri-içi ticarete ilişkin literatürde bulunan çalışmalardan 
bazılarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

Çakmak (2006), Türkiye ile Almanya, Đtalya, Fransa ve Đngiltere arasında imalat 
endüstrisi dış ticaretinde EĐT’nin yapısını ve önemini tespit etmek amacıyla 1991-2004 
döneminde SITC Rev. 3, 3 basamaklı ürün grupları verileri ve standart G-L endeksi 
kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Buna göre, ilgili dönemde Türkiye ile dört ülke 
arasındaki EĐT  oranlarını temel alan sıralamanın zamanla çok değiştiği, söz konusu dönemin  
başlarında Türkiye ile imalat endüstrisi EĐT düzeyi en yüksek ülkeler  sırasıyla Đngiltere, 
Đtalya, Almanya ve Fransa iken, dönemin sonlarına doğru  bu sıralama Fransa, Đtalya, 
Almanya ve Đngiltere biçiminde olduğu ifade  edilmektedir. 

Kaya ve Atış (2007), Türkiye’nin kimya sanayi ürünleri ithalat ve ihracatında öne 
çıkan ülkeler ile EĐT’nin gelişimini araştırmışlardır. Bu çalışma, Türkiye ile belli başlı AB 
üyesi  ve AB’ye aday ülkeler arasında 1990-2005 dönemi ve SITC Rev.3’e göre 5  basamaklı 
kimya sanayi ürün grubuna ait verilerle, standart G-L endeksi  kullanarak statik analiz, daha 
sonra Brülhart’ın marjinal EĐT ticareti  belirlemeye yönelik A ve B endeksleri kullanarak 
dinamik analiz gerçekleştirmektedir. Çalışmaya göre, Türkiye’nin kimya sanayi EĐT düzeyi 
genel  olarak sektör tüketiminin dışa bağımlı olması nedeniyle düşük seviyededir. Özellikle, 
son yıllarda bazı alt ürün gruplarındaki söz  konusu ticaret, ticaretin serbestleştirilmesiyle 
birlikte artan ticaret ilişkileri ve zamanla yalnızca ihracatçı ya da ithalatçı olunan ürün 
gruplarında çift yönlü ticaret yapısına dönüşüm nedenleriyle EĐT’ye yönelmektedir. 

Erün (2010), Türkiye ve AB ülkeleri arasında gıda ve canlı hayvan sektörü toplamında 
ve alt sektöründe 1995-2009 dönemleri itibariyle Grubel - Lloyd indeksi ve birim değer 
oranları hesaplanmıştır.  Türkiye ile AB-15 ülkeleri arasındaki EĐT giderek azaldığı ancak tek 
tek ülkelere bakıldığında özellikle Macaristan, Bulgaristan, Danimarka, Đspanya, Đrlanda ve 
Romanya ile olan gıda ve canlı hayvan sektöründe EĐT’nin güçlü olduğu görülmüştür. 
Türkiye ile AB-15 ve AB-27 arasında yüksek kalitede EĐT yapısıyla karşılaşılırken tek tek 
ülkeler için yapılan analize bakıldığında düşük kalitede dikey EĐT yapısıyla karşılaşılmıştır.  

Özkaya (2010), Türk tekstil sektöründeki endüstri-içi ticaretle ilgili gelişmeler 1989-
2009 yılları için Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak ortaya konulmuştur. Daha sonra yatay 
endüstri-içi ticaret ve dikey endüstri-içi ticaret ayrımının dikkate alınmış  ve endüstri-içi 
ticareti etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla ülkeye ve sektöre özgü belirleyicileri esas 
alan regresyon analizi yapılmıştır. Bu analize göre kişi başına düşen gelir ve ölçek 
ekonomileri tekstil sektöründe endüstri-içi ticaret düzeyini olumlu etkilerken, doğrudan 
yabancı yatırım olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yurttançıkmaz (2013), çalışmada Türkiye’nin 1995-2009 dönemi için AB ile olan dış 
ticaretinin EĐT düzeyi ve EĐT açısından avantajlı olduğu ürünler Grubel ve Lloyd ile Balassa 
Endeksi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin gelişmesi ve 
ekonomik refahının artmasına bağlı olarak tüketim kalıbı, tercihleri ve alışkanlıkları açısından 
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AB ülkelerine yaklaşmaktadır. Böylelikle AB ile olan dış ticaret daha endüstri içi bir hal 
alırken Türkiye’nin sanayi malları ile makine ve ulaşım araçları sektöründe genel olarak 
karşılaştırmalı üstünlük artarken tekstil sektörünü de içeren çeşitli mamul eşya sektörü ise 
giderek zayıflamaktadır. 

Özdamar (2014), çalışmada imalat sanayisinin farklı teknoloji düzeyleri bağlamında 
Türkiye’nin AB (28) ile ticaretinin yapısı ve AB karşısındaki rekabet gücü, Gümrük Birliği 
sonrası 1996-2012 dönemi için incelenmiştir. Yöntem olarak Đhracat-Đthalat Teknoloji 
Kompozisyonu Đndeksi, Yoğunlaşma Oranı, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Đndeksi, 
Endüstri-içi Ticaret Đndeksi, Marjinal Endüstri-içi Ticaret Đndeksi ile Sektörel Bilateral Ticaret 
Yoğunlaşma Đndeksleri kullanılmıştır. Çalışmada endüstri-içi ticaretle ilgili elde edilen 
bulgular şu şekildedir: Orta-düşük teknoloji sanayiler toplamındaki endüstri-içi ticaret 
endeksi, diğer teknoloji gruplarına kıyasla 1996 hariç incelenen dönemin tamamında çok daha 
yüksek düzeydedir. Orta-ileri teknoloji sanayiler grubundaki endüstri-içi ticaret, 1996-2008 
döneminde artan trend sergilemektedir ve endeks değerlerinin yüksekliği açısından 2006 
sonrası dönemde orta-düşük teknoloji sanayilerin ardından ikinci sıradadır. Đleri teknoloji 
sanayiler grubundaki endüstri-içi ticaret 2005’e kadar artan trend göstermiş ve 2002-2005 
döneminde en yüksek endüstri-içi ticaret endeksine sahip ikinci teknoloji grubu haline gelmiş 
olmasına karşın, sonrasında ortaya çıkan düşüş eğilimi ile 2008-2012 döneminde analiz 
konusu teknoloji grupları içinde en düşük endüstri-içi ticaret endeks  değerlerine sahip 
olmuştur. Düşük teknoloji sanayiler grubu endeks değerleri, incelenen dönemin tamamında 
0,45-0,60 aralığında istikrarlı bir seyir göstermektedir. Đlgili endeks değerlerine bakıldığında 
özellikle orta-düşük teknoloji ve son yıllarda orta-ileri teknoloji sanayiler gruplarında 
Türkiye-AB arasında endüstri-içi ticaretin yüksek düzeyde olduğu dolayısıyla bu teknoloji 
gruplarında Türkiye’nin ya da AB’nin birbirleri karşısında belirgin bir karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Gümrük Birliği sonrasında üye ülkeler arasında 
endüstri içi ticaretin artmasına yönelik beklenti ise düşük teknoloji sanayiler dışındaki gruplar 
tarafından karşılanmıştır. Düşük teknoloji sanayiler grubunda Türkiye’nin AB karşısındaki 
belirgin ihracat avantajı, bu gruptaki endüstri-içi ticaretin yükselmesine engel olmuştur. Đleri 
teknoloji sanayiler grubunda özellikle 2005 sonrasında azalan endüstri-içi ticaret değerlerini 
Türkiye’nin bu grupta düşen karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne bağlamak mümkündür. Öte 
yandan özellikle orta-düşük teknoloji sanayilerin ve sonrasında orta-ileri teknoloji sanayilerin, 
yüksek endüstri-içi düzeylerine bağlı olarak dış ticaretten kaynaklanan uyum maliyetlerinin 
diğer teknoloji gruplarına kıyasla nispeten düşük olduğu söylenebilir. 

Li vd. (2015), Çin ve Güney Kore arasındaki imalat sanayi ürünlerinin ticaretinin yönü 
belirlenmeye çalışılmıştır. Đmalat sanayi ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesinin ölçümü 
için statik ölçüm (G-L endeksi) ve dinamik ölçüm (MEĐT) hesaplanmıştır. Çalışmada sonuç 
olarak Çin ve Güney Kore arasında imalat sanayi ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesinin 
arttığı görülmüştür.  Fakat bu artışın sermaye ve teknoloji yoğun ürünlerde daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Güney Kore’den Çin’e yapılan yabancı sermaye yatırımları, Güney Kore 
ve Çin’in piyasa büyüklüğü, iki ülkenin kişi başına düşen GSYH’sı, gibi faktörlerin Çin ve 
Güney Kore arasındaki endüstri-içi ticaretin seviyesini farklı derecede etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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4.  VERĐ SETĐ VE YÖNTEM 

Türkiye ile Çin’in imalat sanayi dış ticaretinin endüstri-içi ticaretinin incelendiği bu 
çalışmada uluslararası ticaret sınıflamasına göre (SITC Rev.3) SITC 5-8 olarak adlandırılan 
imalat sanayi ürünleri analiz edilmiştir. Daha sonra imalat sanayi sektörleri emek yoğun ve 
teknoloji yoğun olarak alt sektörlere ayrılmıştır. Çalışmada ilk olarak EĐT’nin statik analizi 
GL endeksi kullanılarak hesaplanmıştır.  

Đkinci olarak Abd-el Rahman’ın birim değer yöntemi kullanılarak yatay ve dikey EĐT 
hesaplanmıştır. Çalışmada α aralık değeri %15 olarak alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 
Hesaplanan endeks değerinin 0,85 ile 1,15 arasında yer alması yatay endüstri-içi ticaretin, bu 
aralık dışında değerler alması ise dikey endüstri-içi ticaretin varlığına işaret etmektedir.  
0,85’den küçük bir değer düşük kaliteli dikey EĐT’nin olduğunu; 1,15’den büyük bir değer ise 
yüksek kaliteli dikey EĐT’nin olduğunu göstermektedir. Çalışmada 1996-2014 dönemleri arası 
hesaplanmış ve veriler UN Comtrade veri tabanından alınmıştır. 

 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDĐRMELER 

Endüstri-içi ticaretin özellikle imalat sanayindeki önemi dikkate alınarak yapılan 
hesaplamalardan hareket ederek, Türkiye ve Çin’de imalat sanayinde endüstri-içi ticaretin 
yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 1’de Türkiye’nin ve Çin’in imalat sanayi sektörleri 
incelendiğinde Türkiye’de EĐT oranının en yüksek olduğu sektörün SITC 6 (Başlıca Sınıflara 
Ayrılarak işlenmiş Mallar) olduğu görülmektedir. EĐT oranının en düşük olduğu sektör ise 
SITC 5 (Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi Ürünleri)’dir. Ancak bu sektörde EĐT 
oranının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Çin için yapılan hesaplamalarda ise;  EĐT 
oranının en yüksek olduğu sektörün SITC 7 (Makine ve Ulaştırma Araçları) olduğu 
görülmektedir. EĐT oranının en düşük olduğu sektör ise SITC 8 (Çeşitli Mamul Eşya) olmakla 
birlikte bu sektörde de EĐT’nin arttığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 1. GL Endeksi ile Đmalat Sanayi Ürünlerinin Endüstri-içi Ticaret Düzeyi (1996-2014) 

 Türkiye Çin 
Sektör* 5 6 7 8 5 6 7 8 

1996 0,29 0,95 0,31 0,51 0,65 0,95 0,78 0,25 
2000 0,25 0,98 0,43 0,59 0,57 0,99 0,94 0,25 
2005 0,29 0,98 0,72 0,58 0,63 0,77 0,90 0,47 
2006 0,33 0,97 0,76 0,63 0,67 0,66 0,87 0,46 
2007 0,33 0,96 0,81 0,65 0,68 0,63 0,83 0,45 
2008 0,36 0,94 0,86 0,70 0,79 0,57 0,79 0,45 
2009 0,38 0,89 0,82 0,68 0,71 0,73 0,81 0,44 
2010 0,39 0,99 0,74 0,73 0,73 0,69 0,82 0,46 
2011 0,37 0,97 0,71 0,77 0,77 0,63 0,82 0,43 
2012 0,42 0,93 0,75 0,70 0,77 0,60 0,80 0,40 
2013 0,42 0,96 0,74 0,71 0,77 0,58 0,81 0,38 
2014 0,43 0,95 0,78 0,68 0,82 0,60 0,80 0,36 

Kaynak : UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanıp düzenlenmiştir. 
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*5: Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi Ürünleri, 6: Başlıca Sınıflara Ayrılarak Đşlenmiş Mallar, 7: 
Makine ve Ulaştırma Araçları, 8: Çeşitli Mamul Eşya. 

Şekil 1 ve Şekil 2’de ise Türkiye ve Çin’in imalat sanayinde EĐT oranlarının yıllar 
itibariyle izlemiş olduğu seyir görülmektedir. Bu durum bize literatürde imalat sanayinde 
EĐT’nin yüksek olduğu bilgisini teyit ettirmektedir. 

 
Şekil 1. Türkiye’nin Đmalat Sanayi EĐT Oranları (1996-2014) 
 

 
Kaynak:  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
 

Şekil 2. Çin’in Đmalat Sanayi EĐT Oranları (1996-2014) 

 
Kaynak:  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
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Çalışmada imalat sanayi sektörleri emek yoğun ve teknoloji yoğun olarak alt 
sektörlere ayrılmıştır. Buna göre emek yoğun sektörler arasında;  653 (Sentetik ve Suni 
flamentler), 657 ( Özel iplikler ve dokunmamış mensucat),  673 (Demir çelik çubuklar), 675 
(Demir veya çelik çember ve şerit), 682 (Bakır), 871 (Optik aletler ve aksamı), 874 (Ölçü, 
kontroli analiz alet ve cihazları), 884 (Optik cihazlar ile aksam ve parçaları), 893 (58’deki 
maddelerden mamul eşya), 899 (Başka yerde belirtilmeyen maddeden işlenmiş eşya)  yer 
almaktadır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Türkiye’de EĐT’nin yüksek olduğu alt sektörler arasında 
653 (Sentetik ve Suni flamentler), 657 (Özel iplikler ve dokunmamış mensucat), 893 (58’deki 
maddelerden mamul eşya) gelmektedir. EĐT’nin düşük olduğu sektörler arasında ise; 675 
(Demir veya çelik çember ve şerit), 884 (Optik cihazlar ile aksam ve parçaları), 871 (Optik 
aletler ve aksamı) gelmektedir. 

Çin’de EĐT’nin yüksek olduğu sektörler arasında ise, 871 (Optik aletler ve aksamı), 
884 (Optik cihazlar ile aksam ve parçaları), 673 (Demir çelik çubuklar) yer almaktadır. 
EĐT’nin düşük olduğu sektörler arasında ise;  682 (Bakır), 893 (58’deki maddelerden mamul 
eşya), 899( Başka yerde belirtilmeyen maddeden işlenmiş eşya)  gelmektedir. Genel olarak 
emek yoğun ürünlerde Türkiye ve Çin’in EĐT oranının yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Türkiye’nin ve Çin’in Emek Yoğun Ürünlerin Endüstri-içi Ticareti: GL Endeksi 

 
 
 
 
 
 
Türkiye  

GL Endeksi 
Sektör* 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

653 0,98 0,88 0,71 0,70 0,70 0,63 0,70 0,80 0,79 0,72 0,68 0,69 
657 0,87 0,80 0,83 0,89 0,86 0,84 0,83 0,86 0,94 0,95 0,95 0,95 
673 0,41 0,41 0,26 0,28 0,24 0,29 0,40 0,39 0,58 0,43 0,51 0,62 
675 0 0,02 0,18 0,12 0,12 0,11 0,10 0,08 0,09 0,07 0,11 0,24 
682 0,30 0,54 0,34 0,35 0,30 0,39 0,31 0,34 0,35 0,36 0,38 0,40 
871 0,14 0,01 0,09 0,08 0,14 0,24 0,44 0,39 0,31 0,22 0,11 0,12 
874 0,08 0,13 0,16 0,18 0,22 0,23 0,23 0,19 0,18 0,24 0,25 0,27 
884 0,09 0,13 0,04 0,06 0,07 0,07 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 
893 0,72 0,79 0,93 0,93 0,91 0,85 0,76 0,79 0,81 0,74 0,73 0,71 
899 0,36 0,31 0,38 0,37 0,39 0,38 0,40 0,37 0,37 0,40 0,42 0,45 

 
 
 
 
Çin 

653 0,69 0,89 0,55 0,50 0,47 0,42 0,41 0,37 0,31 0,28 0,24 0,21 
657 0,45 0,63 0,91 0,86 0,77 0,64 0,58 0,53 0,46 0,46 0,43 0,43 
673 0,36 0,42 0,66 0,70 0,53 0,46 0,81 0,79 0,80 0,71 0,65 0,82 
675 0,06 0,03 0,14 0,43 0,76 0,93 0,51 0,93 0,70 0,63 0,56 0,41 
682 0,38 0,34 0,43 0,58 0,38 0,41 0,24 0,22 0,28 0,28 0,31 0,29 
871 0,60 0,93 0,55 0,56 0,63 0,65 0,69 0,70 0,74 0,81 0,82 0,81 
874 0,36 0,46 0,49 0,52 0,60 0,61 0,60 0,58 0,57 0,61 0,63 0,65 
884 0,57 0,89 0,80 0,82 0,84 0,81 0,78 0,84 0,89 0,91 0,93 0,95 
893 0,42 0,36 0,35 0,34 0,35 0,34 0,35 0,35 0,31 0,24 0,22 0,22 
899 0,27 0,26 0,27 0,26 0,24 0,22 0,24 0,25 0,24 0,25 0,27 0,27 

Kaynak : UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmış ve 
düzenlenmiştir. 
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*653: Sentetik ve Suni flamentler, 657: Özel iplikler ve dokunmamış mensucat,  673: Demir çelik çubuklar, 675: Demir veya 
çelik çember ve şerit, 682:Bakır, 871:Optik aletler ve aksamı, 874:Ölçü,kontroli analiz alet ve cihazları, 884: optik cihazlar 
ile aksam ve parçaları, 893: 58’deki maddelerden mamul eşya, 899: Başka yerde belirtilmeyen maddeden işlenmiş eşya  

Türkiye ve Çin’in emek yoğun ürünlerde gerçekleştirmiş olduğu EĐT’nin türü tablo 
3’de görülmektedir. Türkiye’de 653 (Sentetik ve Suni flamentler) sektöründe EĐT’nin yüksek 
kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 657 (Özel iplikler ve dokunmamış 
mensucat) alt sektöründe ise EĐT düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleşmiştir. 673 
(Demir çelik çubuklar) alt sektöründe EĐT yatay EĐT şeklinde gerçekleşmiştir. 675 (Demir 
veya çelik çember ve şerit) alt sektöründe EĐT’nin 2005 yılına kadar düşük kaliteli dikey EĐT 
şeklinde gerçekleştiği 2006 yılından sonra yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleştiği 
görülmektedir. 682 (Bakır) sektöründe EĐT yatay EĐT şeklinde gerçekleşmiştir. 871 (Optik 
aletler ve aksamı) sektöründe EĐT 2007 yılından sonra yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde 
gerçekleşmiştir. 874 (Ölçü, kontroli analiz alet ve cihazları) sektöründe EĐT düşük kaliteli 
dikey EĐT şeklinde gerçekleşmiştir. 884 (Optik cihazlar ile aksam ve parçaları) sektöründe 
2008 yılına kadar EĐT düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleşmiştir. 2009-2010 yıllarında 
EĐT yatay EĐT şeklinde bürünmüş 2011’den sonra yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde 
yapılmaya başlanmıştır. 893 (58’deki maddelerden mamul eşya) ve 899 (Başka yerde 
belirtilmeyen maddeden işlenmiş eşya) sektörlerinde ise düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde 
ticaret yapılmaktadır.  

Benzer değerlendirme Çin için yapıldığında, 653 (Sentetik ve Suni flamentler), 657 
(Özel iplikler ve dokunmamış mensucat),  673 (Demir çelik çubuklar), 675 (Demir veya çelik 
çember ve şerit), 899 (Başka yerde belirtilmeyen maddeden işlenmiş eşya), 893 (58’deki 
maddelerden mamul eşya) sektörlerinde EĐT’nin düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 682 (Bakır) sektöründe 2005 yılına kadar yüksek kaliteli dikey 
EĐT yapılırken, 2006 yılından sonra EĐT yapısı yatay EĐT’ye dönüşmüştür. 871 (Optik aletler 
ve aksamı), 874 (Ölçü, kontroli analiz alet ve cihazları) sektöründe ise yatay EĐT 
yapılmaktadır. 884 (Optik cihazlar ile aksam ve parçaları) sektöründe, 200-2005 yıllarında 
yatay EĐT’nin, 2006 yılında ise yüksek kaliteli dikey EĐT’nin olduğu görülmektedir. Türkiye 
ve Çin’in emek yoğun ürünlerde EĐT türünün genelde düşük kaliteli EĐT ve yatay EĐT 
şeklinde olduğu görülmektedir. Az da olsa yüksek kaliteli dikey EĐT’de bulunmaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’nin ve Çin’in Emek Yoğun Ürünlerin Endüstri-içi Ticareti: Yatay ve Dikey 
EĐT Ölçümü 

 
 
 
 
 
 

Türkiye  

Uvx/Uvm 
Sektör 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

653 1,78 1,47 1,43 1,40 1,55 1,66 1,39 1,35 1,37 1,46 1,48 1,53 
657 0,88 0,65 0,65 0,71 0,68 0,77 0,73 0,75 0,72 0,63 0,64 0,62 
673 0,95 1,26 1,10 1,03 1,06 1,04 0,82 1,03 0,97 1,01 1,00 1,01 
675 0,63 0,48 0,75 1,79 1,28 1,52 1,45 1,67 1,71 1,77 1,45 1,25 
682 0,35 1,18 1,04 0,98 1,00 0,99 1,10 0,99 1,00 1,02 1,06 1,06 
871 0,95 0,29 0,09 0,03 1,40 2,52 5,27 4,10 1,36 2,72 2,18 2,97 
874 0,31 0,69 0,30 0,31 0,32 0,44 0,42 0,40 0,47 0,48 0,52 0,55 
884 0,40 1,11 0,84 0,40 0,57 0,64 0,98 0,96 1,06 1,04 1,60 2,77 
893 0,36 0,68 0,48 0,51 0,50 0,48 0,45 0,45 0,46 0,44 0,45 0,47 
899 0,53 0,52 0,54 0,63 0,68 0,64 0,63 0,67 0,62 0,62 0,63 0,67 

 653 0,58 Na 0,71 0,71 na na 0,57 0,53 0,56 0,52 na na 
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Çin 

657 1,06 0,91 0,60 0,54 0,50 0,47 0,43 0,45 0,44 0,39 0,40 0,38 
673 0,83 0,72 0,84 0,80 0,83 1,04 0,97 0,77 0,88 0,84 0,85 0,81 
675 1,01 0,97 0,92 1,07 1,03 0,52 0,47 0,62 0,55 0,45 0,49 0,44 
682 1,25 1,21 1,17 1,07 1,07 1,10 1,13 0,99 1,01 1,02 1,05 1,06 
871 1,64 Na 0,92 0,87 na na na na na na na na 
874 0,01 Na 0,32 0,36 na na na na n na na na 
884 0,01 0,99 1,12 1,34 na na na na na na na na 
893 0,64 0,38 0,28 0,28 0,27 0,28 0,26 0,28 0,30 0,37 0,39 0,37 
899 1,19 Na 0,23 0,24 na na na na na na na na 

Kaynak : UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmış ve 
düzenlenmiştir. 

na: Đlgili yıla ili şkin veriye ulaşılamadığını göstermektedir. 

Đmalat sanayi sektörleri teknoloji yoğun olarak alt sektörlere ayrılmıştır. Buna göre 
teknoloji yoğun sektörler arasında; 511 (Hidorkarbanlar), 513 (Karboksilik asitler), 562 
(Gübreler), 571 (Etilen polimerleri (ilk şekillerde)), 575 (Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde)), 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları), 764 (Telefon ve 
telgraf), 772 (Elektrik devreleri, rezistanslar), 776 (Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; 
elektrik devreleri), 778 (Elektrikli makinelerin aksam ve parçaları) yer almaktadır. 

 Tablo 4’de görüldüğü üzere, Türkiye’de EĐT’nin yüksek olduğu sektörler arasında, 
511 (Hidorkarbanlar), 772 (Elektrik devreleri, rezistanslar), 778 (Elektrikli makinelerin aksam 
ve parçaları) yer almaktadır. EĐT’nin düşük olduğu sektörler arasında ise, 513 (Karboksilik 
asitler), 562 (Gübreler), 571 (Etilen polimerleri (ilk şekillerde)), 575 (Propilen ve diğer 
olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)), 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları), 764 
(Telefon ve telgraf), 776 (Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik devreleri) yer 
almaktadır. Çin’de EĐT’nin yüksek olduğu sektörler arasında; 513 (Karboksilik asitler), 562 
(Gübreler), 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları), 764 (Telefon ve telgraf), 772 
(Elektrik devreleri, rezistanslar), 776 (Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik 
devreleri), 778 (Elektrikli makinelerin aksam ve parçaları) yer almaktadır. EĐT’nin düşük 
olduğu sektörler arasında; 511 (Hidorkarbanlar), 571 (Etilen polimerleri (ilk şekillerde)), 575 
(Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)) yer almaktadır. Genel itibariyle, 
Çin’in teknoloji yoğun ürünlerde Türkiye’ye göre EĐT düzeyinin yüksek olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 4. Türkiye’nin ve Çin’in Teknoloji Yoğun Ürünlerin Endüstri-içi Ticareti: GL Endeksi 

 
 
 
 
 
 
Türkiye  

GL Endeksi 
Sektör* 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

511 0,35 0,28 0,38 0,67 0,54 0,66 0,66 0,57 0,36 0,60 0,55 0,40 
513 0,05 0,09 0,07 0,09 0,10 0,14 0,14 0,18 0,18 0,13 0,13 0,11 
562 0,11 0,03 0,09 0,09 0,15 0,25 0,14 0,33 0,25 0,19 0,12 0,18 
571 0,09 0,06 0,04 0,15 0,08 0,11 0,10 0,10 0,13 0,13 0,07 0,08 
575 0,14 0,10 0,13 0,14 0,14 0,17 0,20 0,17 0,16 0,17 0,18 0,18 
759 0,05 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,14 0,16 0,17 0,18 
764 0,22 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,09 0,08 0,09 0,13 0,10 0,07 
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772 0,35 0,40 0,62 0,68 0,70 0,69 0,75 0,69 0,69 0,74 0,75 0,77 
776 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 
778 0,27 0,27 0,16 0,19 0,24 0,27 0,34 0,39 0,40 0,42 0,51 0,55 

 
 
 
 
Çin 

511 0,49 0,20 0,24 0,30 0,23 0,29 0,26 0,29 0,33 0,23 0,15 0,15 
513 0,62 0,45 0,38 0,41 0,49 0,63 0,59 0,70 0,71 0,83 0,94 0,67 
562 0,09 0,30 0,49 0,63 0,87 0,89 0,87 0,64 0,60 0,71 0,70 0,54 
571 0,02 0,01 0,04 0,05 0,06 0,08 0,06 0,09 0,13 0,12 0,09 0,10 
575 0,15 0,15 0,25 0,26 0,26 0,30 0,27 0,32 0,38 0,42 0,43 0,46 
759 0,89 0,99 0,73 0,73 0,73 0,69 0,73 0,81 0,78 0,80 0,80 0,79 
764 0,92 0,99 0,61 0,55 0,47 0,44 0,43 0,41 0,42 0,44 0,45 0,40 
772 0,83 0,76 0,75 0,80 0,83 0,86 0,85 0,88 0,89 0,95 0,96 0,99 
776 0,47 0,40 0,35 0,38 0,39 0,45 0,45 0,51 0,52 0,54 0,61 0,54 
778 0,93 0,88 0,89 0,88 0,84 0,78 0,80 0,79 0,74 0,69 0,67 0,68 

Kaynak : UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmış ve 
düzenlenmiştir. 

*511: Hidorkarbanlar, 513:Karboksilik asitler, 562: Gübreler, 571:Etilen polimerleri (ilk şekillerde), 575: Propilen ve diğer 
olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde), 759:Büro makinelerinin aksam ve parçaları, 764: Telefon ve telgraf, 772: Elektrik 
devreleri, rezistanslar, 776: Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik devreleri, 778: Elektrikli makinelerin aksam ve 
parçaları 

Türkiye ve Çin’in teknoloji yoğun ürünlerde gerçekleştirmiş olduğu EĐT türü tablo 
5’de görülmektedir. Türkiye’de 511 (Hidorkarbanlar), 513 (Karboksilik asitler), sektörlerinde 
EĐT’nin bazı dönemlerde yatay EĐT bazı dönemlerde ise düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 562 (Gübreler) sektöründe dış ticaretin bazı yıllarda yüksek 
kaliteli dikey EĐT bazı yıllarda ise yatay EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 764 
(Telefon ve telgraf), 772 (Elektrik devreleri, rezistanslar), 778 (Elektrikli makinelerin aksam 
ve parçaları), 575 (Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)) sektörlerinde 
EĐT’nin düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 776 (Katod ışınlı 
tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik devreleri) sektöründe EĐT’nin 200-2007 dönemleri arası 
yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde; diğer dönemlerde ise düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 571 (Etilen polimerleri (ilk şekillerde)), sektöründe EĐT’nin 
yatay EĐT şeklinde olduğu görülmektedir. 759 (Büro makinelerinin aksam ve parçaları) 
sektöründe EĐT’nin 2005-2007 dönemlerinde yüksek kaliteli dikey EĐT; 2010-2013 
dönemlerinde ise yatay EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Benzer değerlendirmeler Çin için yapıldığında, 511 (Hidorkarbanlar), 513 
(Karboksilik asitler), 575 (Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)) 
sektörlerinde EĐT’nin yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 759 
(Büro makinelerinin aksam ve parçaları), 764 (Telefon ve telgraf), 772 (Elektrik devreleri, 
rezistanslar), 776( Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik devreleri), 778 (Elektrikli 
makinelerin aksam ve parçaları) sektörlerinde EĐT’nin düşük kaliteli dikey EĐT şeklinde 
gerçekleştiği görülmektedir. 571 (Etilen polimerleri (ilk şekillerde)) sektöründe EĐT’nin yatay 
EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 562 (Gübreler) sektöründe bazı dönemlerde 
EĐT’nin yatay bazı dönemlerde dikey EĐT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Genel 
itibariyle teknoloji yoğun ürünlerde Çin’de gerçekleştirilen EĐT’nin Türkiye’ye göre yüksek 
kaliteli dikey EĐT şeklinde olduğu görülmektedir.   
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Tablo 5. Türkiye’nin ve Çin’in Teknoloji Yoğun Ürünlerin Endüstri-içi Ticareti: Yatay ve 
Dikey EĐT 

 
 
 
 
 
 
Türkiye  

Uvx/Uvm 
Sektör* 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

511 0,59 0,70 0,87 0,88 0,91 0,85 0,77 0,83 0,80 0,88 0,83 0,90 
513 0,63 0,90 0,75 0,84 0,94 0,89 0,88 095 0,99 1,07 1,11 1,14 
562 1,20 1,51 1,11 0,97 1,09 1,63 1,28 1,30 0,99 1,05 1,41 1,44 
571 0,84 0,90 0,95 0,89 0,90 0,87 0,86 0,98 0,94 0,92 0,94 0,87 
575 0,48 0,77 0,83 0,74 0,75 0,77 0,84 0,82 0,78 0,77 0,76 0,75 
759 0,66 0,56 1,54 1,54 1,75 1,04 0,83 0,98 0,97 1,02 1,12 2,28 
764 0,71 0,30 0,19 0,13 0,13 0,21 0,15 0,17 0,22 0,32 0,35 0,23 
772 0,37 0,48 0,41 0,42 0,35 0,43 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,39 
776 0,54 2,46 2,46 3,26 1,88 1,16 0,50 0,33 0,15 0,10 0,17 0,27 
778 0,36 0,44 0,24 0,26 0,33 0,34 0,40 0,48 0,50 0,43 0,48 0,51 

 
 
 
 
Çin 

511 1,28 1,64 1,83 1,55 1,50 1,72 1,82 2,09 2,10 1,96 1,63 1,81 
513 2,13 2,27 1,68 1,50 1,42 1,73 1,61 1,52 1,22 1,39 1,25 1,10 
562 0,70 0,86 1,00 0,97 1,11 0,82 0,59 0,92 0,99 0,85 0,76 0,87 
571 1,33 1,42 1,12 1,13 1,03 1,04 1,18 1,09 1,07 1,08 1,10 1,05 
575 1,75 1,53 1,37 1,21 1,15 1,12 1,36 1,19 1,16 1,21 1,17 1,13 
759 0,35 0,27 0,34 0,35 0,35 0,39 0,39 0,37 0,40 0,41 0,41 0,39 
764 0,59 na 0,61 0,57 na na na Na na Na na na 
772 0,89 na 0,62 0,64 na na na 0,32 0,31 0,31 0,31 na 
776 0,38 na 0,17 0,19 na na na Na na Na na na 
778 na na 0,35 0,33 na na na Na na Na na na 

Kaynak : UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanmış ve 
düzenlenmiştir. 

na: Đlgili yıla ili şkin veriye ulaşılamadığını göstermektedir. 

6. SONUÇ 

Dünya ekonomisinde küreselleşme eğilimlerinin arttığı ve teknolojik yayılmaların hızlandığı 
bir ortamda ülkeler arası dış ticaretin yapısı, yönü ve kapsamı giderek önemli hale 
gelmektedir. Endüstri-içi ticaret dış ticarette en yaygın olarak görülen ticaret şeklidir. 
Endüstri-içi ticaret aynı endüstriye ait malların ithalatının ve ihracatının gerçekleştirilmesidir. 
EĐT’nin hesaplanmasında sıklıkla kullanılan yöntem Grubel-Lloyd endeksidir.  Bu çalışmada 
Türkiye ve Çin’de imalat sanayinin endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. Çalışmada hem 
Türkiye’de hem de Çin’de imalat sanayinde endüstri-içi ticaret oranlarının yüksek olduğu 
görülmüştür. Daha sonra imalat sanayi emek yoğun ve teknoloji yoğun olarak sınıflandırılarak 
EĐT oranı hesaplanarak EĐT türü belirlenmiştir. Çalışmada gerek Türkiye’de gerekse Çin’de 
emek yoğun ürünlerde EĐT oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ve Çin’in 
emek yoğun ürünlerde EĐT türünün genelde düşük kaliteli EĐT ve yatay EĐT şeklinde olduğu 
görülmüştür. Az da olsa yüksek kaliteli dikey EĐT’de bulunmaktadır. Ayrıca Çin’in teknoloji 
yoğun ürünlerde Türkiye’ye göre EĐT düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Teknoloji yoğun 
ürünlerde Çin’de gerçekleştirilen EĐT’nin Türkiye’ye göre yüksek kaliteli dikey EĐT şeklinde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ek 1. Türkiye ve Çin’in Đmalat Sanayi (SITC 5-8) EĐT Oranlarının Karşılaştırması 

Şekil 1. Türkiye ve Çin’in EĐT Oranları (SITC 5) 

 

Kaynak :  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2. Türkiye ve Çin’in EĐT Oranları (SITC 6) 

  

Kaynak :  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 3. Türkiye ve Çin’in EĐT Oranları (SITC 7) 

 

Kaynak :  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 

Şekil 4. Türkiye ve Çin’in EĐT Oranları (SITC 8) 

 

Kaynak :  Tablo 1’den yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
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DÜŞÜNSEL DENEYĐM BOYUTU KAPSAMINDA 
KÜLTÜR B ĐLĐNCĐ OLUŞTURMA ARACI OLARAK MÜZE Z ĐYARETLER Đ ve 

ZĐYARET SONRASI DAVRANI ŞLARA ETK ĐSĐ1 
 

Yard. Doç. Dr. Fatma Özlem GÜZEL*2 
Ar ş. Gör. Đlker ŞAHĐN** 3  Arş. Gör. Seda YETĐMOĞLU*** 4 

Öz 
Deneyimler, olayları sanal ya da gerçek ortamlarda gözlemleyerek yaşamak, öğrenmek, bilgi ve beceri 
kazanmaktır. Bu bağlamda müzeleri tarihi eserler konusunda insanları bilinçlendirerek düşünmeye sevk eden, 
ziyaretleri sonrasında toplumun kültür algısını yükseltmeyi ve kültürel varlıkların değerini özümsemelerini 
amaçlayan deneyimsel eğitim, bilim ve sanat kurumları olarak tanımlamak mümkündür. Deneyim pazarlaması 
modeli içinde yer alan düşünsel (eğitim) boyutuna odaklanan bu araştırma modelinin çıkış noktası toplumu 
geliştirmek amacıyla hizmet ya da ürünler sunan eğitim, sanat ve bilgi kaynakları olan müze ziyaretlerine 
odaklanmaktadır. Bu bağlamda müze ziyaretçilerinin müze ziyareti davranışlarının belirlenmesinin yanında 
müze ziyaretlerinin düşünsel deneyim boyutunun müze ziyareti tatmini ve ziyaret sonrası davranışlarına etkisine 
yönelik bir özet model kurgulanmıştır. Modelin test edilmesi amacıyla400 yerli müze ziyaretçisi üzerinde anket 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda araştırmaya katılan kişilerin müze ziyareti davranışları ortaya çıkarılırken, müze ziyaretlerinin 
entelektüel boyutun aktif olarak ortaya çıktığı, kültürel algıyı zenginleştirdiği ve müze ziyaretlerine yönelik 
gelecek davranış ve tutumlara yönelik etkisi olduğu keşfedilmiştir. Bu doğrultuda yazın taramasından da yola 
çıkılarak müze ziyaretlerini artırmaya yönelik öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Deneyim Pazarlaması, Düşünsel Deneyim Boyutu, Kültür Bilinci, Turizm, Müze 
Ziyaretleri. 

 
THE MUSEUM VISITSIN THE SCOPE OF INTELLECTUAL EXPERIENCE AS A 
CULTURAL AWARENESS CREATION INSTRUMENT AND THEIR EFFECT ON 

POST-VISIT BEHAVIOURS  
Abstract 
The experiences mean to live events, to learn, to gain knowledge and skills by making observations in real or 
virtual environments. In this context, the museums can be defined as experiential science and art institutions that 
lead people to think by raising their awareness about historical artifacts and aim to raise community's cultural 
perception after their visit. Centering on intellectual (learning) module  which is a part of experiential marketing, 
this research model focuses on museum visits that are accepted as great education, art and information sources 
and offer people service and products in order to upgrade society’s standard of knowledge about cultural 
heritage. For this purpose a micro model was developed in order to find out museum visitor behaviors, to unveil 
the effect of intellectual experience module on visitor satisfaction and post-visit behaviors. In order to test the 
model questionnaires were conducted on 400 local museum visitors. The obtained data was analyzed through 
SPSS 20.00. As a result of the study, museum visit behaviors of the participants were revealed with a clear 
understanding. Besides, it is discovered that museum visits enrich the cultural perceptions of the people and have 
a deep impact on future museum visit behaviors and attitudes of the participants. Within the research, intellectual 
experience module was clearly appeared by means of museum visits. Accordingly, after a detailed literature 
search, new and consistent suggestions were put forth in order to increase the number of the museum visits. 
 
Keywords: Experiential Marketing , Intellectual Experience Module, Cultural Awareness, Tourism, Museum 
Visits. 
 
 

                                                 
1 Bu Çalışma Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve 
Uygulamalar Konulu 2015 Ulusal Müzecilik Sempozyumu’nda Bildiri olarak sunulmuştur. 
* 2Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, ozlemguzel@akdeniz.edu.tr 
** 3Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, ilkersahin@akdeniz.edu.tr 
*** 4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, s.yetimoglu@konya.edu.tr 
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Giri ş 
 
Antikçağ döneminde Đskenderiye’de I. Ptolemaios’un müzelere adadığı Mouseion isimli bir 

tapınak yaptırmış olması ve bu tapınakta ünlü Đskenderiye Kütüphanesinin bulunuşu, aynı 

zamanda tapınağın, bilginlerin istediği kadar konaklayabileceği, eğitim verebileceği, araştırma 

yapabileceği bir bilim merkezi oluşu “müze” kavramının ve müzenin niteliğinin ne olduğu 

konusunda ilk ipuçlarını vermektedir (Karabıyık, 2007). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

tanımına göre müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında 

sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren, araştırmacıların çalışmalarını 

kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı 

mekânlardır(http://kvgm.turizm.gov.tr, 28.7.2014). Uluslararası Müzeler Birliğine 

(International Council of Museums-ICOM) göre müze; eğitim ve eğlence amacıyla 

koleksiyon oluşturan, koruyan, araştıran, iletişim kuran ve sergileyen, toplumun ve onun 

gelişiminin hizmetinde olan, kâr amacı gütmeyen sürekliliğe sahip bir kuruluş olup, 

insanoğlunun ve çevresinin soyut ve somut bir göstergesidir (Uralman, 2006). Bu 

özelliklerinden dolayı müzeler, tarihi mekân ve binalar tarih eğitiminde ve yerel tarih 

konularının öğretiminde vazgeçilmez kaynaklardır (Aktekin, 2005). Ayrıca Sheppard’ın 

(2001) belirttiği gibi müzeler, insanların geçmiş zamanlara ait tarihi eser ve kültürel 

varlıkların değerini özümsemeleri, kültürel mirası koruma bilincini artırma ve farklı kültürlere 

hoşgörülü bir yaklaşım sergilemelerini sağlamaktadır. Ek olarak Aktekin de (2005) müzelerde 

sergilenen tarihi ve kültürel öğelerin, insanların ulusal kimliklerinin farkına varılması ve 

tarihsel-kültürel bilincin oluşturulmasına katkı sağladığını belirtmektedir. Bu bağlamda 

müzeleri tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek ziyaretleri sonrasında toplumun kültür 

düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumları olarak tanımlamak 

mümkündür. Bu araştırma müzelerin bu işlevinin ortaya koyulması amacıyla yapılmakta olup, 

müze ziyareti davranışlarına yönelik ipuçları sağlarken, müze ziyaretlerinin artırılmasına 

yönelik öneriler sunmaktadır.  
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1. Yazın Taraması 

“Muse” kelimesi enine boyuna düşünmek, kafa yormak, düşünceye dalmak, hayal kurmak, 

üzerinde düşünmek, ölçüp biçmek gibi anlamlara gelmektedir (Erhat, 1997). Đki bin yıldan 

fazla süredir insanlar çok özel ve kıymetli objelerin, tarihi eserlerin ve sanat eserlerinin bu 

düşünme eylemlerine ortam sağlayacak yerler yaratmışlardır. Dünyada müzelerin 

oluşturulmaya başlanması bugünkü modern seviyede olmasa da binlerce yıl önceye 

dayanmaktadır. Tarihte ilk müzenin Antikçağ’da Atina Akropolü’ndeki Propylai’nin bir 

salonunda Pinakotheka adıyla kurulduğu belirtilmektedir. Bununla beraber Mouseion adı ise 

ilk defa Helenistik dönemde I. Ptolemaios Soter tarafından Đskenderiye’de kurulan ve ünlü 

kütüphaneyi de içine alan merkez için kullanılmıştır (Blanck, 2000).Bu merkezde çağın ünlü 

filozof ve bilginleri toplanarak, ‘bilimler akademisi’ meydana getirilmiştir. Yapı, sadece 

bilimsel malzemeleri ve sanat eserlerinin toplandığı bir yer olarak kalmamış aynı zamanda bir 

düzen içinde eserlerin sergilenmesine de imkân tanımıştır. 

Aynı dönemlerde Anadolu’da Bergama, Antakya ve sonrasında Bizans’ta da bu tür mekânlara 

rastlanmıştır. Eski Yunan’da heykellerin tapınaklara getirilerek saklanması onurlu davranış 

olarak görülmüştür. Savaşlarda ele geçirilen silah ve teçhizatlar saklanarak bir süre orduların 

malzeme eksiği giderilmiş sonrasında da elde edilen askeri başarılar neticesinde halkın 

görmesi için sergileme yoluna gidilmiştir (Yücel, 1999: 19). Shaw ve Wendy (2004), hemen 

hemen hiçbir düşüncenin sorgulanmadığı ve tamamen kilise ve din adamlarının kararlarının 

hüküm sürdüğü bir dönem olan Ortaçağ Avrupa’sında din dışı sanatsal faaliyetlere ilginin 

azalması ve sanat eserlerinin yok edilmesiyle insanların düşünce mekanizmaları sınırlı 

kaldığını belirtmiştir. Bu dönemde tamamen dini objeler değer kazanmış ve dini otoritelerce 

ön plana çıkarılmıştır.  

Özellikle XVIII. yüzyıl Avrupası’na gelindiğinde aydınlanmanın ve yeniden doğuşun ifadesi 

olan Rönesans’la birlikte pek çok kurum gibi müzelerde bilgiye ulaşma kaynakları arasında 

gösterilmiş ve bu kurumların kurulması ve halkın bu mekânlardan daha iyi istifade edebilmesi 

için çalışmalar başlatılmıştır. Bu dönemde müzeler kilise ve aristokrat ailelerin biriktirdiği 

sanat eserleri için kullanılmıştır. Koleksiyonerlik anlayışı Rönesans’la birlikte zirve yapmıştır 

(Yetimoğlu, 2011: 4). Lewis’in belirttiğine göre (1995), bu dönemde Roma’daki hümanist 

papalar, diğer kilise mensupları ve halk da klasik, ortaçağ ve romanesk heykeller ile antika 

eserleri toplamaya başlamıştır. Zamanla koleksiyonlar sosyal statünün bir göstergesi haline 
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dönüşmüş, çok sayıda antikacı dükkânı açılmış ve bu konuda uzman bir sınıf oluşmuştur. 

XVIII. yüzyılın sonlarında ve XIX. yüzyılın başlarında, Avrupa’nın pek çok şehrinde eski 

eser müzeleri açılmış veya var olan müzeler içinde özel galeriler oluşturulmuştur. Zamanın 

müzelerinin çoğu hala soylular, elit kesim ve iyi eğitim görmüşler için olup halka açık 

değillerdi (Hasgüler, 2012: 18). 

Müze olgusu ve ülkemizde müzeleşme çabaları XIX. yüzyılda Batılılaşma hareketleriyle 

Avrupa’dan yaklaşık yüz elli yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bu süreçte ülkemizde müzecilik 

atımlıları eski eserlerin belli mekânlarda depolanmasıyla başlamıştır. Günümüzdeki modern 

müzecilik hareketlerinin temelleri Osmanlı Đmparatorluğu’nun XIX. yüzyıl sonlarında atılmış 

ve söz konusu gelişim Türk müzeciliğinin ikinci dönemini oluşturan Osman Hamdi Bey’le 

devam etmiştir (Keleş, 2003: 4).Fatih Sultan Mehmet zamanında, değerli savaş malzemeleri 

Aya Đrini Kilisesi’nde toplanıp saklanmıştır. Kilisede saklanan bu malzemeler uzun bir süre 

silah deposu olarak kullanılmıştır. Bu durum ilk Askeri Müzenin temelinin atıldığını 

göstermiştir ki bu olayla ilk müze ve müzecilik hareketleri ortaya çıkmıştır (Kuruloğlu, 2010: 

48). Aynı şekilde yine Fatih zamanında Topkapı Sarayı’nın iç avlusunda Bizans Dönemine ait 

lahit, sütün ve kaide başlıkları sergilenmeye başlamıştır. Osmanlı’da ikinci müze binası olarak 

Çinili Köşk düşünülmüş ve bununla ilgili çalışmalar 1875 yılında başlatılmıştır. Meriç’in 

(2011) belirttiğine göre, köşkü müzeye dönüştürme aşamasında özgün haline büyük zararlar 

verilmiştir. Müze yönetimi tarafından 1877 yılında bir komisyonun kurulmasıyla eserlerin 

korunması, sınıflandırma ve düzenleme, gerçek bir müze haline getirilmesine çalışılmıştır. 

Müzenin 1880 yılında resmi olarak açılmasıyla tamamen ziyaretçi çekme anlayışına yönelik 

bir müze olgusu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda koleksiyon olarak arkeolojik eserlerin 

sergilenmesine öncelik verilmiştir. Türk müzecilik devrimi, Osman Hamdi Bey’in müdürlük 

görevine başlamasıyla gerçekleşmiştir. Osman Hamdi Bey’in göreve başladığı dönemde 

müzede kayıtlı 650 eser vardır. Bu eserler Müze-i Hümayun müdürü Dr. Philipp Anton 

Detheir dönemindeki kazılardan elde edilmiştir. Eserler daha çok toplama usulüyle 

biriktirilmi ş yine bu yeni dönemde kazılarla beraber müzeye daha çok eser kazandırılmıştır 

(Nazır, 2010: 104). Şahin’e (2007: 116)  göre ilk kazı ise Osman Hamdi Bey tarafından 1883 

yılında Nemrut Dağı’nda başlatılmıştır. Bu kazılardan Đskender, Ağlayan Kadınlar, Satrap, 

Likya ve Tabnit Lahdi gibi önemli eserler ortaya çıkmıştır.  Bu çalışmalarla beraber eserlerin 

sergilenecek yer sıkıntısının başlaması sonucu Osman Hamdi Bey durumu Maarif Nazırlığına 



           AKADEMĐKBAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528XĐktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası 
           Kırgız –Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN  

                                            http://www.akademikbakis.org 
 

566 

bildirmiş ve bugünkü Arkeoloji Müzesi’nin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Osman Hamdi 

Bey’in Türk müzeciliğine en büyük katkılarından bir diğeri ise Asar-ı Atika (Eski Eserler) 

Nizamnamesi’nin düzenlenmesi olmuştur. Bu Nizamname bugünkü Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Koruma Kanunu’nun temelini oluşturmaktadır (Karaduman, 2007). 

Turizm bağlamında değerlendirildiğinde ise, geçmişe ilişkin bilgi, belge ve eserleri saklayan 

ve koruyan müzeler, Hooper ve Greenhill’in (1999) de vurguladığı gibi halkı eğiterek 

bilinçlendirmenin yanı sıra ulusal ve evrensel kültürü bilimsel çalışmalarla yayma amacı da 

taşımaktadırlar. Dünyada en hızlı gelişmekte olan endüstrilerden birisi olan turizm, insanların 

kültürel ve doğal kaynaklarını sunuşunun bir devinimidir (Andah, 1990). Turizmin 

sürdürülebilirliği açısından kilit nokta olan kültürel çekiciliklerin sadece insanların ihtiyaçları 

için değil aynı zamanda gelecek nesillerin gelişimi için de önem arz ettiği bilinmektedir 

(Wall, 1997).Bu noktada Erbay’ın (1997) belirttiği gibi turizmde önemi yadsınamayacak 

müzeler, sadece bireyler için değil toplumun kültürel kimliği için gereklidir. 

Schouten de (1993) müzelerin ziyaretçilerine kültürel, ulusal, dilsel, ırksal özellikler ve 

gelenekler ilettiğini, dışarıdan gelen etkilere karşı toplumu koruduğunu, geleneksel üretimin 

ve endüstriyel gücün bittiği kentlerde pazarlamayla birlikte hizmet sektörü olan turizm ön 

plana çıkararak bulundukları bölgelerin ekonomik ve kültürel yönden kalkınmasını 

sağladığını belirtmektedir. Pooley (2003) müzelerin ülkeye ticari, ekonomik ve ulusal kimlik 

sağlama konusunda en başarılı aracılardan biri olduğunu ileri sürmektedir. Turizm 

çekiciliklerinden birini oluşturan müzeler sürdürülebilir turizm konusunda gün geçtikçe 

üzerlerine düşen görevleri farkındalıklarını daha da arttırarak yerine getirmektedirler. Bugün 

ülkemizde Kültür ve Turizm, Savunma, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı müzeler, 

TBMM ye bağlı saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler, belediye müzeleri ve 

özel müzeler olmak üzere çok sayıda müze bulunmaktadır. Müzelerde yer alan 

koleksiyonların türlerine göre yapılan ayrıma göre müzeler (Đsmayilov, 2007); Arkeoloji 

Müzeleri, Sanat Müzeleri, Anıt Müzeler, Tarih Müzeleri, Etnografya Müzeleri, Doğa Tarihi 

Müzeleri, Jeoloji Müzeleri, Bilim Müzeleri, Askeri Müzeler ve Endüstri Müzeleri olarak 

sınıflandırılabilir. Türkiye’deki müzelerde sergilenen eserler ve rakamları Tablo 1.de 

sunulmuştur. Tabloya göre, müzelerimizi zenginleştiren kaynaklarımız, arkeolojik, etnografik, 

sikke, mühürler ve baskılar, el yazması kitaplar, arşiv vesikaları, fosiller ve iskeletler, 
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madalya, madalyon, nişan, banknotlardır. Rakam olarak Tablo 1’de görüldüğü üzere en çok 

müzelerimizde sikkeler ve sonrasında arkeolojik bulgular yer almaktadır.  

 
 Tablo1. 2013 Yılı Đtibariyle Türlerine Göre Müzelerimizdeki Eser Sayıları 

Arkeolojik 776.670 
Etnografik 294.075 
Sikke 1.873.472 
Tablet 118.301 
Mühür ve Mühür Baskısı 60.839 
Arşiv Vesikası 7.202 
El Yazması Kitap 41.395 
Fosil ve Đskelet 575 
Madalya-Madalyon-Nişan 1.569 
Banknot 357 
Diğer 812 

               Kaynak:http://kvmgm.turizm.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html, Erişim:17.01.2015 
 

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 190 müze ve 136 düzenlenmiş ören yeri 

olmak üzere, ziyaret edilebilir 326 ünite aynı zamanda birer eğitim ve bilim kurumu olarak 

hizmet vermektedir. Zengin tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizde zaman içinde inşa 

edilen yeni müze binalarının yanı sıra günümüze ulaşan taşınmaz kültür varlıkları da restore 

edilmekte ve pek çoğu "müze" olarak ziyarete açılmaktadır. 2012 yılında özel 

müzeleri*5ziyaret edenlerin sayısı 7.977.606’dir. Turizmin ülke ekonomisine katkısı ve 

müzelerin turizm sektörü içerisindeki özel konumu nedeniyle müzeler, zengin Türk tarihi ve 

kültürünü tanıtırken ziyaretçi sayısının sürekli artmasına sebep olmaktadır (Özgören, 2007). 

Ancak Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 190 müze 

bulunmasına rağmen, Türkiye’ye gelen turistlerin sadece %25’i bu müzeleri ziyaret 

etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 2013 yılında en 

çok ziyaret edilen müzeler ve ziyaretçi sayıları Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloya göre, 

ziyaretçi sayılarının çoğunluğu Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Mevlana Müzesi’ne 

yönelik olmaktadır. Nitekim bu müzeler, tanıtımları gerek bakanlık tarafından gerekse tur 

operatörleri ve acenteler tarafından tur satışları esnasında yapılan müzelerdir.   

 

                                                 
* 5Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını 
gerçekleştirmeleri için başvurmaları halinde özel müze açmalarına izin verilmektedir. 20.10.2014 tarihi itibari 
toplam197 adet özel müze bulunmaktadır (http://kvmgm.turizm.gov.tr/). Örnek: Đstanbul Atatürk Müzesi, 
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi , Mevlevi Kültürü ve Vakıf Eserleri Müzesi , Miniatürk Mini Türkiye Parkı , 
Sakıp Sabancı Müzesi , Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi , Kapadokya Kültür Müzesi , 
Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi , Osmanlı Bankası Müzesi … 
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Tablo 2. 2013 Yılında En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak:http://kvmgm.turizm.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html, Erişim:17.01.2015 

 
 

Müze ziyaretleri, insanların tarihin doğasının farkına varmalarına yardımcı olmaktadır. Uzun 

yıllar boyunca müzeler çeşitli objelerin kısa notlar eşliğinde cam vitrinlerde sergilendiği sıkıcı 

mekânlar olarak algılanmıştır (Aktekin, 2005).Türkiye’de az olan müze ziyaretlerini arttırmak 

için, Fransa ve Đtalya’da uygulanan politikalara bakmak sonuç ve öneriler kısmı için fikirler 

sunacaktır. Özgören’in (2007) verdiği bazı örnekler Avrupa’da müzelerin ziyaretlerini 

artırmak için kullanılabilecek pazarlama stratejileri bağlamında fikirler sunmaktadır. Örneğin 

Fransız müze idarecileri, düzenledikleri müze gecelerinde yoğun bir ışıklandırma ile ziyaretçi 

çekerken,  Đtalyanlar da bütün gün çalıştığı için gündüz müzeleri görmeye ve gezmeye vakit 

ayıramayan halkı müzelerden yararlandırma düşüncesiyle özel geceler düzenlemektedir. 

Ayrıca Đtalya’da, Turizm Đdaresi, tarihsel dekorlar içinde sahneler kurdurup yaz aylarında 

burada konserler verdirmekte, operalar temsil ettirmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı 

gibi turistlerin boş zamanlarını en iyi şekilde doldurmak, onları memnun etmek için her şey 

düşünülmüştür. Atagök’e (1999) göre, müzeler, gözlem yapma, hayal gücünü kullanma ve 

yaratıcılık gibi becerilerin ve estetik veya beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine de 

yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda müze ziyaretleri, Pine ve Gillmore’un (1999) dört alan 

deneyim modülü içinde özellikle eğitim alanına ve Schmitt’in de (1999a) düşünsel ve yaratıcı 

deneyimler alanına hitap etmektedir. Her iki modelde de bireylerin katıldığı deneyimler 

bireylere bir takım şeyler öğretirken, bireylerin belli konularda bilinçlenmesini sağlamaktadır. 

Eğitici deneyimler, ‘müşterileri yaratıcılığa yönlendiren, bilişsel ve problem çözme 

kabiliyetini yaşatan ve zenginleştiren zihinsel modülle tasarlanmaktadır’ (Lee vd., 2008: 220). 

Deneyimlerle öğrenmenin eğitimle öğrenmekten daha etkin olduğunu vurgulayan Hoch 

(2002), insanların bilgi ve becerisini attırmak için eğitsel aktiviteler aracılığıyla, zihinsel 

Đstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 3.760.548 
Đstanbul Ayasofya Müzesi 3.298.286 
Konya Mevlana Müzesi 2.046.798 
Topkapı Sarayı Müzesi (Harem) 621.667 
Antalya Demre (Noel Baba) Müzesi 532.361 
Nevşehir HacıBektaş Müzesi 468.932 
Đstanbul Arkeoloji Müzeleri 455.186 
Đstanbul Kariye Müzesi 343.572 
Anadolu Medeniyetler Müzesi 248.786 
Ankara Cumhuriyet Müzesi 227.946 
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(entelektüel eğitim için) veya bedensel (fiziksel eğitim için) katılımlarının sağlanması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Güzel’e göre (2012) deneyimler vasıtasıyla insanlar, olayları 

gözlemleyerek ve yaşayarak bilgi ve beceri kazanmaktır. Ancak, öğrenme sürecine dâhil 

olabilmek için bireylerin deneyime aktif ve bilinçli bir şekilde katılımda bulunmaları 

gereklidir. Bu durumda deneyimlerin hatırlanma oranını artırmaktadır. Sims ve diğerleri 

(2007), eğitici  deneyimlerin anlamsızlaşma derecesinin, müşterinin bilgi geçmişinin 

kalitesiyle ölçüldüğünü belirtmektedir. Dolayısıyla pozitif deneyimlerin yaratılabilmesi için 

bireylerin bilgi geçmişlerinin varlığı da önemlidir. Mclellan (2000), işletmelerin bu alanı 

canlandırmaları için müşterilere öğretilecek bilgi ve becerilere yönelik aktivitelerin 

yaratılması gerekliliğini vurgulamaktadır. Schmitt (1999a) ise bazı turistik işletmelerin eğitim 

deneyimini artırmak için mimarilerini o yönde düzenlediklerinden bahsetmektedir. 

 

2. Araştırma Yöntemi 

Müzelerin ziyaret edilmesinin önemi ve gerekliliğinden yola çıkarak müze ziyareti yapan 

turistlerin deneyimleri bağlamında ziyaret sonrasında edindikleri kültürel zenginleşme 

algısının müzelere yönelik gelecek eğilimleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla yapılan 

bu araştırmada kurulan modelde Entelektüel (düşünsel) deneyim boyutu, Eğlence deneyimi 

boyutu ve müze ziyaretleri sonrası davranışlar boyutu yer almaktadır. Entelektüel deneyim 

boyutunun içinde ‘kültüre yönelik bilinçlendirici deneyim, yaşam tarzı, kültür ve toplum 

yapısı algısını zenginleştiren deneyim, bir ziyaret, dönem kültür yapısına merak uyandıran 

bilgilendirici ziyaret, bilgilendirici ve öğretici deneyim ve hatırlanabilir deneyim’ bileşenleri 

yer almaktadır.Eğlence deneyimi boyutu içinde ise ‘sürükleyici deneyim, eğlenceli deneyim ve 

pozitif duygular yaratan deneyim’ değişkenleri yer alırken, müze ziyaretleri sonrası 

davranışlar boyutu içinde ise ‘müzeleri ziyaret etme ve tavsiye etme eğilimleri’ yer almaktadır. 

Yazın taramasında entelektüel/düşünsel boyutun ve eğlence boyutunun sadece deneyim 

pazarlamasına yönelik araştırmalarda kullanıldığı keşfedilmiştir. Lin (2006) ve Hosany ve 

Witham’ın (2010) farklı alanlarda kullandığı ölçekler müze ziyareti deneyimi ölçeğine 

uyarlanmıştır. Araştırma kapsamında müze ziyaretlerinin kültürel açıdan öğretici ve 

bilgilendirici olma durumunu, ziyaretçileri belli konularda bilinçlendirme eğilimi ölçülürken, 

müşteri eğilimlerinde yarattığı değişiklilerin etkisi ortaya koyulacaktır. Bunun yanı sıra müze 
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ziyaretlerinde düşünsel ve eğlence boyutu arasında karşılaştırma yapma imkânı da 

sağlanacaktır. Bu öngörü doğrultusunda kurulan hipotez; 

H1: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının entelektüel/düşünsel boyutu 

ziyaretçilerin müze ziyaret etme eğilimleri üzerinde etkilidir.  

H2: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının eğlence boyutu ziyaretçilerin 

müze ziyaret etme eğilimleri üzerinde etkilidir.  

H3: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının entelektüel/düşünsel boyutu 

ziyaretçilerin deneyimlerini başkalarıyla paylaşma eğilimi üzerinde etkilidir.  

H4: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının eğlence boyutu ziyaretçilerin 

deneyimlerini başkalarıyla paylaşma eğilimi üzerinde etkilidir. 

H5: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının entelektüel/düşünsel boyutu 

ziyaretçilerin başkalarını müze ziyaretine teşvik etme eğilimleri üzerinde etkilidir. 

H6: Müze ziyaretleri sonrasında deneyim pazarlamasının eğlence boyutu ziyaretçilerin 

başkalarını müze ziyaretine teşvik etme eğilimleri üzerinde etkilidir. 

Araştırmanın evreni belirlenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi 

Merkez Müdürlüğü (DÖSĐMM) tarafından hazırlanan 2014 yılının ilk 9 aylık periyodunu 

kapsayan ‘Müze ve Ören Yeri Đstatistikleri’ baz alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2014 yılının 

ilk 9 ayı içerisinde, arkeoloji, etnografya, cumhuriyet müzeleri ile tarihi müzeleri ziyaret eden 

toplam 13.662.772 kişi oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken, tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve bu yöntemle veriler 2014 

yılında Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları ile 2015 yılının Ocak ayı içinde 

toplanmıştır. Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Đstanbul Arkeoloji Müzesi, Konya Mevlana 

Müzesi, Konya Arkeoloji Müzesi, Antalya Arkeoloji Müzesi ve Ankara Cumhuriyet 

Müzesi’ni ziyaret eden katılımcılar üzerine yapılan araştırma kapsamında kurulan modelin 

test edilmesi amacıyla veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Anketler müze içerisinde, ziyaret esnasında ve sonrasında olmak üzere katılımcılara 

uygulanmıştır. Eksik veri, hatalı bilgi, özensiz doldurma vb. unsurlar içeren anketler 

değerlendirme dışı bırakılarak toplamda 400 anket çalışmaya dâhil edilmiştir. Frekans analizi, 

güvenilirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve regresyon analizleri yapılmıştır.  
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3.Bulgular  

Tablo 1’de katılımcıların demografik profiline ilişkin verilere yer verilmiştir. Müze 

ziyaretçilerinin cinsiyet dağılımları incelendiğinde araştırmaya kadınların (n:219) erkeklere 

(n:181) göre daha fazla katılım gösterdikleri dikkat çekmektedir. Yaş dağılımları dikkate 

alındığında ise müze ziyareti gerçekleştiren katılımcıların büyük oranda 18-35 yaş gurubuna 

ait oldukları (%75,8) görülmektedir. Araştırmada yer alan katılımcılar çoğunlukla lisans 

mezunu (%45) iken, master/doktora mezunlarının %27,5 oranında olduğu göze çarpmaktadır. 

Çalışmaya katılanlar arasında düzenli olarak haftada bir müze ziyareti gerçekleştirenlerin 31 

kişi (%7,8) olduğu görülürken, ayda bir, altı ayda bir, senede bir ve senede birden fazla müze 

ziyaretinde bulunan kişilere ilişkin oransal dağılımın birbirine oldukça yakın olması dikkat 

çekmektedir. Katılımcıların yarısından fazlası (%63,3) hayatı boyunca 10’dan fazla müze 

ziyareti gerçekleştirdiğini belirtirken, 1-5 defa müze deneyimi olan kişi oranının %18 olduğu 

dikkat çekmektedir. Toplam müze ziyareti sayısı 6-10 arası olan 75 kişinin araştırmaya 

katıldığı görülmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Bilgilerine Đlişkin Veriler  

Tablo 3’de araştırmada yer alan müze ziyaretçilerine ilişkin sayılar ile katılımcıların müzelere 

göre yüzdesel dağılımlarına yer verilmiştir. Araştırmanın Đstanbul, Ankara, Konya ve Antalya 

olmak üzere 4 şehirde yer alan 8 farklı müzede uygulandığı; kategorik açıdan incelendiğinde 

ise çalışmanın 3 arkeoloji müzesi, 3 tarih müzesi ve 2 anıt müzede gerçekleştirildi ği 

görülmektedir. Katılımcıların %29,8’lik bir bölümü Topkapı Sarayı’nı ziyaret eden kişilerden 

 f   % f              % 
Cinsiyet   Müze Ziyaret Sıklığı 
Kadın 219 54,8 Haftada Bir 31  7,8 
Erkek 181 45,3 Ayda Bir 83 20,8 
Yaş   Altı Ayda Bir 102 25,5 
18-25 148 37,0 Senede Bir 104 26,0 
26-35 155 38,8 Senede Birden Fazla 80 20,0 
36-45 58 14,5 Toplam: 400 %100 
46 ve üzeri 39  9,7    
Toplam 400 %100    
Eğitim    Müze Deneyimi   
Lise ve Altı    52 13,0 1-5 Arası 72 18,0 
Önlisans   58 14,5 6-10 Arası 75 18,8 
Lisans 180 45,0 10 Üzeri  253   63,3 
Master/Doktora 110 27,5 Toplam:          400    %100 
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oluşurken, bunu %13,3 ile Ayasofya Müzesi ve %12,5 ile de Ankara Cumhuriyet Müzesi 

ziyaretçileri takip etmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu tarih müzesini ziyaret eden 

kişilerden (%49,8) meydana gelmektedir. Arkeoloji müzesini ziyaret edenler %19,6’lık bir 

orana sahip iken, söz konusu oranın anıt müzelerini ziyaret eden kişilerde %21,1 olduğu 

dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan ve Efes Antik Kenti Müzesi, Göreme Açık Hava 

Müzesi, Koyunoğlu Müzesi gibi mekânları ziyaret eden kişiler ise ‘Diğer Müzeler’ 

kategorisine dâhil edilmiş, analiz neticesinde bu kişilerin %9,8’lik bir orana sahip oldukları 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

         Tablo 4. Katılımcıların Ziyaret Ettiği Müzeler 
Ziyaret Edilen Müze                           f    % 

Topkapı Sarayı 119 29,8 

Ayasofya Müzesi 53 13,3 
Ankara Cumhuriyet Müzesi 50 12,5 
Đstanbul Arkeoloji Müzesi 38 9,5 
Mevlana Müzesi 31 7,8 
Dolmabahçe Sarayı 30 7,5 
Konya Arkeoloji Müzesi 21 5,3 
Antalya Arkeoloji Müzesi 19 4,8 
Diğer Müzeler 39 9,8 
Toplam 400 100 

 
 

Araştırma kapsamında, katılımcılara edindikleri müze deneyimlerini sosyal medya üzerinde 

başkalarıyla paylaşıp paylaşmadıkları sorusu yöneltilmiştir. Tablo 5’de müze ziyaretçilerinin 

%70,8’inin, deneyimlerini sosyal medya kanallarında paylaştığı, katılımcıların %29,8’inin ise 

deneyimlerini herhangi bir sosyal medya aracında paylaşmadığı görülmektedir. Çalışmaya 

katılanların üçte ikiden fazlasının aktif sosyal medya kullanıcısı olarak müze deneyimlerini 

başkalarıyla paylaşmaları dikkat çekmekte, internet kullanımının günümüzde hızla 

yaygınlaşmasının bu durumda etkili olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamında katılımcılara müze deneyimlerini hangi sosyal medya kanallarında 

paylaştıkları sorusu yöneltilmiş ve ziyaretçilere birden fazla seçeneği işaretleme imkânı 

verilmiştir. Analiz neticesinde, çağımızın en yaygın sosyal medya paylaşım sitelerinden olan 

Facebook, %65’lik oranla katılımcıların müze deneyimlerini en fazla paylaştıkları sanal 

platform olarak ilk sırada yerini almıştır. Facebook’u %24’lük oran ile Đnstagram takip 

ederken, kişilerin müze deneyimlerini paylaştıkları bir diğer sosyal medya kanalı olan 

Twitter’ın %24 oranında olduğu göze çarpmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bloglar’ın  
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%6 oranında kaldığı, seyahat, konaklama, yeme-içme vb. turizm hizmeti bileşenlerine ilişkin 

öneri ve yorumların paylaşıldığı sanal platform olan Tripadvisor’un ise %5’lik orana sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 5). 

 

 
Tablo 5.Müze Deneyimlerinin Sosyal Medyada Paylaşılma Durumu 

 
 

Çalışma kapsamında veriler frekans analizine tabii tutularak, elde edilen ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 6’da listelenmiştir. Katılımcılar 4,38 gibi yüksek bir ortalamayla 

gerçekleştirdikleri müze ziyaretinin ‘hatırlanabilir’ bir deneyim olduğunu düşünmektedirler. 

Katılımcılar müze ziyaretinin boş zamanı iyi şekilde değerlendirilmesine imkân verdiğini 

görüşünü savunmaktadır (ort:4,28). Bunun yanı sıra katılımcılar müze ziyaretinin, kente 

yapılan geziyi büyük ölçüde zenginleştirdiğini ve kendilerini zaman tünelinde kültürel bir 

yolculuğa çıkaran öğretici bir deneyim olduğu konusunda hemfikirdirler (ort:4,15). Tablo 

6’da yer alan değerler ışığında müze ziyaretlerinin geçmiş yıllardaki kültür ve toplum yapısı 

hakkındaki algıyı zenginleştirdiğini, kişilerin boş zamanı değerlendirme konusundaki 

beklentilerini önemli ölçüde karşıladığı söylenebilir. Bu bilgiler değerlendirildiğinde müze 

ziyaretlerinin, tarihsel süreçte gelişim gösteren toplum ve kültür yapısına ilişkin algıyı 

arttırarak var olan boş zamanın verimli bir şekilde değerlendirilmesine ve eğitici-öğretici 

özellikler taşıyan kültürel deneyim kazanılmasına imkân tanıdığı ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Deneyimin Paylaşıldığı Sosyal Medya Kanalları 
Site Adı                                   n                          % 
Facebook                                273                        65 

Đnstagram                                100                       27 

Twitter                                    112                       24 

Bloglar                                      24                        6 

Tripadvisor                                21                       5 

Booking.com                              9                        2 

Diğer                                         24                        6 
 



           AKADEMĐKBAKI Ş DERGĐSĐ 
                      Sayı: 49       Mayıs – Haziran 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528XĐktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası 
           Kırgız –Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN  

                                            http://www.akademikbakis.org 
 

574 

Tablo 6. Müze Ziyaretçilerine Yöneltilen Đfadelere Đlişkin Veriler    

 

Müze deneyiminin hangi boyutlardan meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla açıklayıcı 

faktör analizinden faydalanılmıştır. Bu amaçla ifadeler Varimax rotasyonu kullanılarak 

analize tabi tutulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere, Bartlett 

Küresellik Testi’nden yararlanılarak (1936,585 p:0,000) analiz neticesinde elde edilen 

sonuçlar incelenmiştir. Bartlett Küresellik Testine göre anlamlılığın “,000” değerinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum faktör analizinde yer alan ifadelerin birbiriyle ilişkili olduğuna 

 Ort.  S.S 
Bu müze ziyareti benim için hatırlanabilir bir deneyim oldu. 4,38 ,971 
Bu müzeye yapmış olduğum ziyaret, boş zamanımı iyi geçirmemi sağlayan sürükleyici bir 
deneyim oldu. 

4,28 1,05 

Bu müze ziyaretim, bu şehre yaptığım gezimi oldukça zenginleştiren ve pozitif duygular 
edindiğim deneyim oldu. 

4,19 1,03 

Bu müze ziyaretim, beni zaman tüneli içinde kültürel yolculuğa çıkaran bilgilendirici ve öğretici 
deneyim oldu. 

4,15 ,969 

Bu müzeyi ziyaretim, Antik Çağ Dönemi/Bizans/Selçuklu/Osmanlı veya Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarındaki yaşam tarzı, kültür ve toplum yapısı algımı zenginleştiren bir ziyaret oldu. 

4,15 1,09 

Bu müzeye yaptığım ziyaret, boş zamanımı değerlendirme hususunda beklentilerimi karşılayan 
eğlenceli bir deneyim oldu. 

4,05 1,10 

Bu müzeye yaptığım ziyaret,  Antik Çağ Dönemi/Bizans/Selçuklu/Osmanlı veya Cumhuriyet 
dönemi kültür yapısına merak uyandıran bilgilendirici deneyim oldu. 

3,95 1,07 

Bu müze ziyaretim, Antik Çağ Dönemi, Selçuklu, Bizans ve/veya Osmanlı veya Türk kültürüne 
yönelik bilinçlendirici ziyaret oldu. 

3,94 1,06 

Tablo 7. Faktör Analizine Đlişkin Veriler  

Faktörler ve Đfadeler 
Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans 

α 

Faktör 1:  Düşünsel Deneyim Boyutu  4,84 %44,59 ,89 
Bu müze ziyaretim, Antik Çağ Dönemi, Selçuklu, Bizans ve/veya 
Osmanlı veya Türk kültürüne yönelik bilinçlendirici ziyaret oldu. ,84    

Bu müzeyi ziyaretim, Antik Çağ Dönemi/Bizans/Selçuklu/Osmanlı 
veya Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki yaşam tarzı, kültür ve toplum 
yapısı algımı zenginleştiren bir ziyaret oldu. 

,84  

Bu müzeye yaptığım ziyaret,  Antik Çağ 
Dönemi/Bizans/Selçuklu/Osmanlı veya Cumhuriyet dönemi kültür 
yapısına merak uyandıran bilgilendirici deneyim oldu. 

  ,83  

Bu müze ziyaretim, beni zaman tüneli içinde kültürel yolculuğa 
çıkaran bilgilendirici ve öğretici deneyim oldu.   ,80  

Bu müze ziyareti benim için hatırlanabilir bir deneyim oldu.  ,56  
Faktör 2: Eğlence Deneyimi Boyutu   1,05 %29,14 ,80 
Bu müzeye yaptığım ziyaret, boş zamanımı değerlendirme hususunda 
beklentilerimi karşılayan eğlencelibir deneyim oldu.   ,89  

Bu müzeye yapmış olduğum ziyaret, boş zamanımı iyi geçirmemi 
sağlayan sürükleyici bir deneyim oldu.    ,85  

Bu müze ziyaretim, bu şehre yaptığım gezimi oldukça zenginleştiren 
ve pozitif duygular edindiğim deneyim oldu. ,52  

Cronbach’s Alpha: 0,80; KMO: 0,894;Bartlett Küresellik Testi: 1936,585, p:0,000,Varyans Açıklama Oranı: %73,74 
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işaret etmektedir. Analiz öncesi değişkenler güvenirlik testine tabi tutulmuş ve ölçek 

güvenirliğinin yüksek (Cronbach’s Alpha:0,80) olduğu gözlenmiştir. Boyutların içsel 

güvenilirliklerini ortaya koyan Cronbach’s Alpha değerlerinin Faktör 1’de 0,89, Faktör 2’de 

ise, 0,80 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, boyutların içsel güvenirliliklerinin 

kabul edilen standartlarda olduğunu göstermektedir (Tablo 7). 

 
Tablo 7. Müze Deneyimine Đlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
 
Açıklayıcı faktör analizi neticesinde ‘Düşünsel Deneyim’ ve ‘Eğlence Deneyimi’ olmak üzere 

iki boyutun ortaya çıktığı görülmüş, Tablo 8’de söz konusu boyutlara ilişkin ortalama ve 

standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Söz konusu tabloda düşünsel deneyim boyutunun 

4,11, eğlence deneyimi boyutunun ise 4,17 olduğu dikkati çekmektedir.       

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların müze ziyareti sonrası davranışları üzerinde etkili olan faktörlerin neler 

olduğunu ortaya koymak maksadıyla regresyon analizinden faydalanılmış ve elde edilen 

veriler Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, ‘Düşünsel Deneyim’ ve ‘Eğlence Deneyimi’ boyutları 

daha fazla müze ziyaret etme, müze deneyimini başkalarıyla paylaşma ve müze ziyaretlerini 

teşvik etme eğilimleri üzerinde etkilidir. Böylece tüm hipotezlerin kabul olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Regresyon denkleminin göreceli etkinliğini belirlemede kullanılan Düzeltilmiş R2  

değerleri incelenmiştir. Söz konusu belirlilik katsayıları dikkate alındığında Model 1, Daha 

Fazla Müze Ziyaret Etme Eğilimi’nin %28 ‘ini, Model 2, Müze Ziyaretini Başkalarına 

Tavsiye Etme Eğilimi’nin %48’ini, Model 3 ise Başkalarını Müze Ziyaretine Teşvik Etme 

Eğilimi’nin %49’unu açıklamaktadır. Standartlaştırılmış Beta katsayıları incelendiğinde 

‘Düşünsel Deneyim Boyutu’nun söz konusu müze ziyareti sonrası davranışlar üzerinde daha 

fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Eğlence Deneyimi boyutunun her bir davranış 

Tablo 8.  Faktör Ortalamaları 

Faktör  Ort.  S.S. 

1-Düşünsel Deneyim Boyutu 4,11 ,85 

2-Eğlence Deneyimi Boyutu 4,17 ,90 
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üzerindeki etkisinin daha az olduğu görülürken,  düşünsel deneyim boyutunun ‘Müze 

Ziyaretini Teşvik Etme Eğilimi’ üzerinde diğerine göre iki kat etkili olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Regresyon analizinden elde edilen sonuçlar ışığında, bireylerin düşünsel deneyim 

ve müze ziyaretine ilişkin algıları arttıkça, gelecekte daha fazla sayıda müze ziyareti 

gerçekleştirecekleri, elde ettikleri müze deneyimini başkalarıyla daha fazla paylaşacakları ve 

yakınlarını müze ziyareti yapmaya daha çok teşvik edecekleri öngörülebilir. 

 

  Tablo 9.Daha FazlaMüze Ziyaret Etme Eğilimi 
Model R R2 Düzeltilmi ş R2 Standart Hata F p       Durbin Watson  

1 ,54 ,29 ,28 ,711 25,966 ,00             2,130  

  Tablo 10. Müze Deneyimini Başkalarıyla Paylaşma Eğilimi 
Model R R2 Düzeltilmi ş R2 Standart Hata F p       Durbin Watson  

2 ,69 ,48 ,47 ,726 183,295 ,00             1,871  

  Tablo 11. Müze Ziyaretini Teşvik Etme Eğilimi 
Model R R2 Düzeltilmi ş R2 Standart Hata F      p     Durbin Watson  

3 ,70 ,50 ,49 ,719 198,756 ,00             1,865  

 Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar 

   

Model  Beta Std. Hata Beta t Sig. Tol. VIF 

 
 

1 

Sabit ,390 ,201  1,945 ,053   

Düşünsel Deneyim ,533 ,060 ,438 8,855 ,000 ,548 1,82 

Eğlence Deneyimi ,355 ,057 ,307 2,207 ,012 ,548 1,82 
Bağımlı Değişken: Bu müze ziyaretim sonrasında daha çok müze ziyaretinde bulunmaya karar verdim. 
 

 Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar 

   

Model  Beta Std. Hata Beta t Sig. Tol. VIF 

 
 

2 

Sabit ,677 ,191  3,544 ,000   

Düşünsel Deneyim ,543 ,057 ,463 9,475 ,000 ,548 1,82 

Eğlence Deneyimi ,323 ,054 ,291 5,941 ,012 ,548 1,82 

 
Bağımlı Değişken:  Bu müze deneyimimi başkalarıyla paylaşacağıma eminim. 

 Standartlaşmamış 
Katsayılar 

Standartlaşmış 
Katsayılar 

   

Model  Beta Std. Hata Beta t Sig. Tol. VIF 

 
 

3 

Sabit ,560 ,189  2,964 ,003   

Düşünsel Deneyim ,606 ,057 ,512 10,683 ,000 ,548 1,82 

Eğlence Deneyimi ,284 ,054 ,253 5,274 ,000 ,548 1,82 
 
 
 

Bağımlı Değişken: Bu müze ziyareti deneyimim sonrasında yakınlarımı ziyarete teşvik edeceğim. 
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SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Ziyaretçilerin müze ziyareti davranışlarının belirlenmesi, müze ziyaretlerinin düşünsel 

deneyim boyutunun müze ziyareti tatmini ve ziyaret sonrası davranışlarına etkisini 

belirlemeye yönelik yapılan bu araştırma kapsamında ele alınan müze ziyaretlerinin, 

insanların kültür algılarının zenginleşmesinde (düşünsel deneyim) ve güzel zaman geçirmeye 

imkân sağlayan eğlenceli deneyim yaşamalarında üstlendiği rolün önemi ortaya çıkmıştır. 

Araştırma kapsamında müze ziyareti gerçekleştirmenin, bireylerin kültürel gelişimlerine 

olumlu katkılar sağlarken aynı zamanda boş vakitlerin güzel, etkin ve verimli bir biçimde 

geçirilmesini sağlayan eğlenceli deneyimler olarak gündelik yaşamda önemli bir yere sahip 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte müze ziyaretlerinin, kişilerin gelecekte 

gerçekleştirme eğiliminde oldukları müzelere ilişkin davranışlar üzerindeki etkisi ortaya 

konmuştur. Araştırma bulguları ışığında kişiler müze ziyareti deneyimini yaşadıktan sonra, bu 

ziyaretleri daha da sıklaştırma, söz konusu deneyimlerini sosyal medya başta olmak üzere 

çeşitli platformlarda başkalarıyla paylaşma ve diğer bireyleri müze ziyareti gerçekleştirmeye 

teşvik etme eğilimindedirler. Araştırma sonucunda müze ziyaretlerine ilişkin kültür algısının 

zenginleşmesi boyutunun gelecekte sergilenecek muhtemel eğilimler üzerindeki etkisinin 

eğlence deneyimine göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum göz önüne alındığında 

insanların müze ziyareti sonrası bilişsel olarak kültür düzeylerinde olumlu yönde artış 

kaydettikçe daha fazla müze ziyaret etme, paylaşımda bulunma ve müze ziyaretini teşvik etme 

niyeti taşıyacakları öngörülebilir. Nitekim yazın taramasında keşfedilen araştırmalarda 

insanların deneyimlerinden sonra edindikleri bilgiler doğrultusunda davranışlarında değişiklik 

olduğu saptanmıştır (Holbrook ve Hirschman, 1982; O‟sullivan ve Spangler, 1998; Lasalle ve 

Britton, 2003; Oh vd. 2007; Ballantyne vd. 2011; Penz ve Hogg, 2011). Bu bağlamda müze 

ziyaretlerini artırma, müze ziyaretlerini daha eğitici kılma ve insanların davranışlarında 

değişikli ğe neden olma bağlamında bir takım öneriler sunulabilir. 

Ülkemizdeki müzelerde eğitim birimlerindeki kadrolaşma daha ön plana çıkarılarak her 

müzede müze eğitimcisi, uzmanı ve müze pedagogu bulunması için çalışmalar başlatılmalıdır. 

Müzelerdeki eğitimler (çocuk, yetişkin) için mümkünse birden fazla eğitim atölyesi 

sağlanmalı, bu sayede müzede daha kaliteli ve etkin öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. 

Müzelerden daha iyi istifade edebilmek adına okul müfredatları ve dersler müzelerin içeriğine 

göre düzenlenmeli, ilköğretimlerde tarih gibi dersler ve üniversitelerde de turizm 
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fakültelerinde yer alan turist rehberliği gibi bölümlerdeki Anadolu Uygarlığı, Mitoloji gibi 

dersler gerekli planlar yapıldıktan sonra müzelerde işlenmelidir.Mardin Müzesinde eğitim 

etkinlikleri için yapılan kazı oyun alanı gibi alanlar diğer müzeler için de örnek 

oluşturmalı.Müzelerde yaratıcı drama, ara bul, simülasyonlu gösteri, sunum, konferans, 

tartışma, anlatı, görüş oluşturma, beyin fırtınası, sergi sunum, rol oyunları ve yaratıcı yazma 

tekniklerinden yararlanarak kalıcı eğitimler verilebilir ve böylece ziyaretçilerin farkındalıkları 

arttırılabilir.Tarihi anlama ve tarihsel düşünme becerilerini geliştirmek için ses, görüntü, yer 

dizaynı, canlandırma gibi öğrenmeyi kalıcı yapan etkenlere dikkat edilmeli ve müzelerin 

içinde üç boyutlu sanal ortamlar tasarlanmalıdır. Müzeye girişte müzenin değişik bölümlerini 

tanıtıcı bilgisayarlı ortamlar veya broşürler olmalıdır. Farklı yaştan olan yetişkinler ve 

çocukların gösterilerden yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.Müzelerin 

bilgilendirici ve öğretici özelliği göz önüne alındığında, eğitim öğretim dönemi içindeki 

çocukların tarih, kültürel varlıklar, ülke değerleri ve turizm kültürünün oluşması için özellikle 

müzeler okullarla arasında yakın iş birliği sağlanmalıdır.  

Đtalya ve Fransa’da olduğu gibi ziyaret saatlerinde esneklik sağlanabilir, ışık şovlar konserler, 

resitaller, resim sergileri, kokteyller, düzenlenebilir. Böylece müzeler, yaşayan kültür öğeleri 

olarak sosyal hayatın için katılmış olacaktır. Özellikle Đngiltere ve Amerika’da ziyaretçilerin 

müze deneyiminden faydalanabilmesi adına müzede kalarak müze deneyimi arttırılması gibi 

çalışmalar Türkiye’de arttırılabilir (Çorum Müzesi örneği). Yunanistan’da turist rehberliği 

öğrencilerinin eğitimlerinin bir kısmı tarihi kazı alanlarında gerçekleşmektedir. Türkiye’de de 

tarih ve kültür odaklı eğitimler veren turist rehberliği gibi hassas bölümlerde bu uygulamalar 

kazıları devam eden açık hava müzelerinde gerçekleştirilebilir.  

Konularına ve ilgi alanlarına göre ulusal, yerel ve genel konulu müzeler yanında belli bir 

konuya özgü müzeler de vardır (Aktekin, 2005). Bu bağlamda özellikle Türk tarihi ve kültürü 

bilincinin kazandırılması için acentelerin tur programlarına müzeleri de dâhil etmeleri 

gerekmektedir, özellikle etnografya müzeleri yaşayan Türk zaman tünelleri olarak ziyaret 

edildikçe turistlerin zihinlerinde yer edecektir. Ancak unutulmaması gerek bir noktada 

özellikle açık hava müzelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve aşırı tahribatın 

önlenmesidir. Cooper ve Latham (1988)’a göre müze ziyaretlerinde en yaygın sorunlar aşırı 

kalabalık gruplar, diğer ziyaretçileri rahatsız etmek ve etrafı kirletmedir. Diğer problemler, 

randevu almadan habersiz gelen büyük gruplar, ziyaret esnasındaki disiplinsiz davranışlar ve 
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öğretmenlerin ziyaretle ilgili hiç bir ön hazırlık yapmaması, gerekli kaynakları incelememesi 

ve ziyaretin amaç ve hedefleri konusunda net bir fikre sahip olmaması olarak sayılmaktadır. 

(Aktekin, 2005).Müzelerin ziyaret edilmemesi nedenine yönelik bir alan araştırması yapılarak 

bu durumun altında yatan ekonomik, psikolojik vb. nedenler ortaya çıkartılabilir.  
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KARS ĐLĐ'NĐN GĐRĐŞĐMCĐLĐK, YAP ĐŞLET DEVRET VE ÖZELLE ŞTĐRME 

POLĐTĐKALARINA BAKI Ş TARZININ ANAL ĐZĐ 
 

AHMET DEN ĐZ∗∗∗∗ 
 

ÖZ 
Kars ilinde girişimcilik algısına verilen önemin az olması, esnafların şirketleşmeden kaçmalarına neden 

olmuştur. "Serka Kalkınma ajansı" önderliğinde verilen kurslar ve teşviklere talebin az olması, aynı kuruluşun 
TRA2 bölgesinde proje desteklerinde ağırlıklı olarak hayvancılık üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 
çalışmada Kars il merkezinde yaşayan vatandaşların ve esnafın özelleştirmeye bakış tarzının ortaya konması 
hedeflenmiştir. Bu veriler içinde “yap-işlet-devret” modeli karşısında vatandaşların algıları analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca Kars ilinde bulunan vatandaşların girişimcilik bilgileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 
araştırma devletin “Y. Đ. D.” sistemi sayesinde Kars il merkezinde girişimci sayısının ekonomik açıdan neden 
çoğalmadığının analizi üzerinde durulmuştur. Kars’ta kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin istihdamı artırarak, 
hizmet yönünden bir artış olup olmaması inceleme konularımız arasında yer almıştır. Çalışma kapsamında Kars 
il merkezinde 600 kişi ile görüşülerek, bire bir anket uygulaması yapılmıştır. Görüşme sonucu elde edilen veriler 
IBM SPSS Đstatistik 22 programı kullanılarak, frekans analizleri ve tüm değişkenler analiz edilmiştir. Ki-Kare 
analizi kullanılarak kategorik veriler de analiz kapsamına dâhil edilmiştir. Ayrıca tüm analizlerde %95 güven 
düzeyi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kars, Ekonomi, Girişimcilik, Özelleştirme, Yap Đşlet Devret. 
JEL Kodu: J40, J60. 

 
ANALYSIS OF THE PERSPECTIVE OF CITY OF KARS TOWARDS 

ENTREPRENEURSHIP, BUILD-OPERATE-TRANSFER AND PRIVATIZATION 
POLICIES  

 
ABSTRACT 

The importance given to the concept of entrepreneurship in city of Kars to be low caused tradesmen to 
pull away from incorporation. Demand for trainings and incentives offered in the leadership of "Serka 
Development Agency" is low, and the same institution is seen to concentrate on stockbreeding in TRA2 region 
in project supports. In this study, perspectives of citizens and tradesmen living in the city center of Kars towards 
privatization were aimed to be put forward. Within these data, perceptions of citizens against “build-operate-
transfer” model were tried to be analyzed. Moreover, knowledge of citizens in Kars about entrepreneurship was 
tried to be examined. This research elaborated on the analysis of the reason for the number of entrepreneurs not 
to increase economically in Kars city center by means of the “B.O.T.” system of the government. Whether 
privatization of public services in Kars increased employment and service have been among the subjects of our 
study.  A questionnaire was conducted by interviewing 600 individuals in Kars city center within the context of 
the study. Data obtained as a result of the interviews were analyzed using IBM SPSS 22 program. Frequency 
analyses and all variables were analyzed. Categorical variables were included as part of the analysis by applying 
Chi-Square analysis. Moreover, all analyses were done with 95% confidence level. 

Key Words: Kars, Economy, Entrepreneurship, Privatization, Build Operate Transfer. 
JEL Claas: J40, J60. 
 
1. GĐRĐŞ 
Türkiye genelinde özelleştirme politikalarına halk tarafından olumsuz bakış açısıyla 

yaklaşılmaktadır. Kars ilinde bu algının nasıl olduğu analizimiz açısından önemlidir. 
Özelleştirme istihdam sağlarken hizmet sektöründe verim artırdığı bilinmektedir. Kars ili 
nüfusunun geçmiş yıllara nazaran büyük oranda göç vermemesine rağmen göç olgusu 
durdurulamamıştır. Kars ilinde küçük esnaflık veya hayvancılık yapanlar, biraz kapital 
birikim yaparak büyük şehirlere göç etmektedirler. Küçük esnaf Kars ilinde biriken sermayeyi 

                                                      
∗ Kafkas Üniversitesi, ahmetdenizz@hotmail.com  
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büyük illere çıkarmışlardır. Ekonomik açıdan büyümede zorluk çeken Kars ili bu yüzden genç 
nüfusunu da büyük şehirlere kaptırmaktadır. Hâlbuki bu ilde biriken sermayenin, il içinde 
kalması, girişimcilerin çoğalmasına neden olacaktır. Bu da birçok kişiye istihdam alanı 
açarak, ilin refah seviyesinin artmasını sağlayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 2006 yılından itibaren, Türkiye'nin birçok 
ilinde lojistik merkezleri kurmaya başlamıştır. Kars illi bu lojistik merkezlerinden biri olarak 
düşünülmüş olması istihdam konusunda, büyük başarıdır. Türkiye Cumhuriyetinin diğer 
ileriyle kıyaslandığında geri kalmış bu ilimiz, ekonomik açıdan ve istihdam konusunda 
canlanmalar olacağı bilinmektedir. Karsa komşu olan Ardahan, Ağrı, Iğdır ilerlide bu 
canlılıktan faydalanacakları tahmin edilmektedir. Bölgenin kalkınmasında uygun bir kamu 
yararı olduğundan, bu proje bir başarı olarak görülmelidir. Bölgenin yetersiz altyapı 
sorunlarından dolayı sanayi dalları veya diğer üretim tesislerini kurulması maddi açıdan 
büyük projeler istemektedir. En uygun ve az maliyetle bölgenin kalkınması açısından bu 
projenin seçilmiş olması başarının sırıdır. Kars ili bu tip acil büyük ve sağlam projelere 
ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. 

2. KARS ĐLĐNĐN GENEL GÖRÜNÜMÜ  
Yapılan araştırmalara Kars geçmişinin oldukça eski tarihlere dayandığını 

göstermektedir. Şehre verilen isim Karsaklar adlı bir oymaktan gelmektedir. Kars adının 
kullanılmasının nedenine yönelik çeşitli söylemler bulunmaktadır. Bun söylemlerden biri de 
Kars adının, Kapı Kent anlamında kullanılan “Karis Kalaki” sözcüğünden türetilen biri isim 
olmasıdır. Misak- Milli sınırlarında olup başka bir cumhuriyete başkentlik yapmış olması da 
önemli bir özelliktir. Kars ve çevresi geçmiş yıllarda Urartu, Sasani, ve Pers egemenliği 
altında kalmıştır. Bölge Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması neticesinde Kars ve Artvin’in Rusya ile 
sınırı belirlenerek TBMM hükümetinin kurulmasıyla sınırlar kesinlik kazanmıştır (TUĐK, 
www.tuik.gov.tr, E: 16.06.2013). 

2.1. Đlin Coğrafik ve Stratejik Konumu 
Kars ili Doğu Anadolu Bölgesinde bulunarak coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin en 

doğusunda yer alan iller arasındadır.  Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır illeri ile sınır 
komşusudur. Ayrıca Ermenistan ile de komşuluk durumu bulunmaktadır. Etrafı dağlarla 
çevrili bir plato özelliği gösteren Kars ili deniz seviyesinde 1768 metre yüksekliktedir. Sahip 
olduğu yüz ölçümünün %51’ini platolar oluştururken ova büyüklüğü bakımından Doğu 
Anadolu da birinci sıradadır. Ayrıca Platolar üzerinde geniş düzlükler ve çöküntü biçiminde 
oluşan göller de vardır. Şehirde bulunan sular Aras Nehri vasıtası ile Hazar Denizi’ne 
aktarılır. Aras Nehri, Arpaçay ve Kars Çayları önemli akarsularıdır. Arpaçay’ın bir önemli 
özelliği ise doğuda Ermenistan ile sınır oluşturmasıdır. Belli başlı göller ise Çıldır, Aygır, 
Çengilli, Kuyucak ve Turna Gölleridir. Ayrıca yapay göl olarak Arpaçay Baraj gölünün 
varlığı söz konusudur. Kış şartlarının oldukça sert geçtiği şehirde kış turizmi gelişme 
göstermektedir. Đklime bağlı olarak şekillenen bitki örtüsü step halindedir. Đl toprakların 
büyük bir bölümü çayır ve hayvancılığın yapıldığı meralardan oluşmaktadır. Orman alanı 
bakımından ise fazlaca yetersizlik görülmektedir (SERKA, 2008: s. 11,13). 

Kars şehri, Anadolu ve Asya toprakları arasında bulunan bir mevki üzerinde yer 
almaktadır. Türkiye'nin Kafkasya açılan bir kapısı konumunda bulunan Kars, Çin’den gelen 
Đpek Yolunun son bulduğu yerdir. Şehir ulaşımı hava, kara, demir yolları ile 
gerçekleştirilmektedir. Karadeniz illerine yönelik ulaşım ise Ardahan ve Göle üzerinden 
yapılmaktadır (Kars Valiliği, www.kars.gov.tr, E: 16.06.2013). 
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2.2. Kars Đlinin Nüfus Yapısı  
Kars il nüfusu il ve ilçe merkezi baz alınarak değerlendirildiğinde nüfusun 70 bin 529 

kişilik kısmını erkeklerin; 60 bin 096 kişilik kısmını ise kadınların oluşturduğu görülmektedir. 
Đl/ ilçe merkezleri toplam nüfusu ise 130 bin 625 kişi olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1: Kars Đli Nüfus Göstergeleri (Bin Kişi) 
2013 Đl/Đlçe Merkezi Toplam 
 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 
Türkiye 70.034.413 35.135.795 34.898.618 76.667.864 38.473.360 38.194.504 
Kars 130.625 70.529 60.096 312.128 163.678 148.450 

Kaynak:  TUĐK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
Şehir nüfus bakımından il genelinde bir değerlendirme yapıldığında il geneli 

nüfusunun 163,678 kişilik kısmının erkekler; 148,450 kişilik kısmının kadınlar tarafından 
oluştuğu söylenebilir. Kars ili toplam nüfusunun ise 312,128 kişiden oluştuğunu görebiliriz. 

2.3. Kars Đlinin Ekonomik Yapısı 
2.3.1. Tarım 
Sert geçen kış mevsimi tarımsal üretimi sekteye uğratmaktadır. Ekim sezonu her yıl 

için sadece bir dönemdir. Temel olarak kuru tarım yöntemiyle buğday, arpa, korunga, yonca 
ve fiğ üretimi yapılmaktadır. Endüstriyel olarak ise patates ve şeker pancarı üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Sebze ve meyce üretimi bakımından şartların imkânsız olması şehir 
merkezinde birkaç yerde salatalık gibi ürünlerin yetiştirilmesiyle kısıtlıdır. Geçim kaynağının 
temeli tarım ve hayvancılık faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye ve Doğu Anadolu 
Bölgesi ortalamalarının üzerindedir. Temel geçim kaynağına yönelik son yıllarda araç gereç 
sayısında artış gözlenmektedir (Kars Valiliği, www.kars.gov.tr, E: 17.06.2013). 

Tablo 2: Kars Đli Bitkisel Ürün Đ statistikleri 
Yıl Toplam Alan 

(Dekar) 
Tahıllar ve Diğer Bitkisel 
Ürünlerin Ekin Alanı (Dekar) 

Nadas Alanı 
(Dekar) 

Meyveler, Đçecek ve Baharat 
Bitkilerinin Alanı (Dekar) 

2013 3.752.258 2.376.496 1.368.908 6.584 

Kaynak:  TUĐK 
Tablo 2’de yer alan verilere bakıldığında 2,376 bin 496 dekarlık bir alanda tahıl ve 

diğer bitkisel ürün üretimi yapıldığı görülmektedir. Bu ürünler karasal iklime uyum sağlayan 
arpa, buğday ve korunga olarak bilinmektedir. Kış şartlarından dolayı sebze ve meyve 
yetiştirilmemektedir. Yetiştirilen az miktardaki meyce ve sebze ise pazarlama konusu 
olmamaktadır. Tarımsal üretimin arttırılabilmesi için 1,368 bin 908 dekar olan toplam nadas 
alanının nöbetleşe ekim alanı olarak kullanılması faydalı olacaktır. Ayrıca geniş ekim 
alanlarına sahip olması korunga, fiğ gibi yem bitkilerinden alınan verim ve kalitenin yüksek 
olmasını sağlamaktadır (Kars Đli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2013: s.8). 

2.3.2. Hayvancılık 
Kars, tarihinden beri Türkiye ve çevre ülkeler için oldukça önemli bir hayvancılık 

merkezidir. Doğal şartların tarımı kısıtlaması ve sanayii kalkınma durumunun düşük olması 
insanları hayvancılık konusunda uzmanlaşmaya itmiştir. Hayvancılık bakımında ilin bu denli 
önem kazanmasının bir başka nedeni geniş otlakların varlığıdır. Hayvancılığın besi 
hayvancılığından çok mera hayvancılığı şeklinde yapılması Karsta yapılan hayvancılığa karşı 
olumlu bir değerlendirme kazandırmıştır. Modern yöntemlerle yapılan hayvancılık besi 
ahırlarında doğal olmayan yem ve bitkilerle gerçekleştirilirken Karsta hayvanlar genellikle 
arazide yemlenerek beslenmektedir. Bu durum hayvanın hem doğal yollarla beslenmesini hem 
de hareket fazlalığı nedeniyle yağ oranının azalmasını sağlamaktadır. Hayvancılık sektörü 
Kars ilinde ticaretten çok temel tüketim mallarının tedarikine yönelik olarak 
gerçekleşmektedir. Fakat özellikle Kurban Bayramı öncesi şehir dışına çok sayıda hayvan 
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ihracının olduğu da bir gerçektir.  Son dönemlerde özellikle Serhat Kalkınma Ajansı, 
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve benzer kuruluşların faaliyeti 
sonucunda hayvan ticaretine yönelik cazibe artışı yaşanmaktadır. Bu destekler hayvancılık 
sektöründe ticari faaliyet gelişimini arttırmaktadır (Baki, 2008: s. 30). 

Tablo 3’e bakıldığında Kars ilinde sağılan en fazla hayvanın 216 bin 593 hayvanla 
sığır olduğu görülmektedir. Sığırdan sonra beslenilmesi daha çok tercih edilen hayvan 321 bin 
52 hayvanla koyundur. Hayvan sayısında görülen bu değerler ilin ikliminden ve yeryüzü 
şekillerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hayvancılığın Kars’ta önemli geçim kaynağı olması 
nedeniyle hayvansal varlıklar genellikle sığır ve koyun olarak yoğunlaşmaktadır. Hayvansal 
ürün üretimine bakıldığında 130 milyon 236 bin 519 ton süt üretimine sahip sığır ile 8 milyon 
507 bin 003 ton süt üretimine sahip koyun varlığı söz konusudur. Sayısı az da olsa Kars’ta 
manda besiciliğinin yapıldığı görmekte mümkündür. Kars’ın önemli geçim kaynaklarından 
olan hayvancılık sektörünün içerisinde payı azımsanmayacak bir faaliyet alanı da arıcılıktır. 
Kars ili Türkiye’nin arıcılıkta önde gelen illerinden birisidir. Bitki örtüsünün arıcılığa elverişli 
olması, çiçek türü ve bolluğu kaliteli bal üretimi için uygun ortam oluşturmaktadır. Arının 
besinini yalnızca çiçeklerden alması, ot toplama ve yığma gibi bir yükün olmaması, diğer 
hayvanların besini aleyhine çalışmaması, aksine bitkisel üretime katkıda bulunması sebebiyle 
yörede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanında yürütülen önemli bir gelir kaynağı da 
arıcılıktır (Kars Valiliği, www.kars.gov.tr, E: 17.06.2013). TÜĐK aracılığıyla elde edilen 
verilen doğrultusunda Kars ilinde 156 köyde 68 bin 437 yeni arı kovanı bulunmaktadır. 150 
eski kovan olmak üzere toplam 68 bin 587 kovanla bal üretimi yapılmaktadır. Đl genelinde 
toplam 398 bin 420 ton bal, 28 bin 393 ton balmumu üretimi yapıldığı bilgisine ulaşmak 
mümkündür (TUĐK, www.tuikapp.tuik.gov.tr, E: 17.06.2013). 

Tablo 3. Kars Đlindeki Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim (2013) 
Hayvan Adı Hayvan Sayısı Sağılan Hayvan Süt (Ton) 
Sığır(yerli) 175.811 216.593 130.236.519 

Manda 19 4 3.889 

Koyun 321.052 116.454 8.507.003 
Kıl Keçisi 25.769 7.997 765.369 
Yumurta Tavuğu 195.585 - - 
Hindi 24.845 - - 
Kaz 116.480 - - 
Ördek 10.285 - - 
At 11.279 - - 

Kaynak:  TUĐK 
2.3.3. Sanayi 
Ham maddeye ve tüketim merkezine olan uzaklık, sermaye birikiminin az oluşu, 

yatırım yapma cazibesinin düşük olması bakımından Karsta sanayi sektörünün gelişemediğini 
söylemek mümkündür. Büyük işletme ve istihdam kapasitesine sahip olan fabrika yokken 
geçmişte çimento ve ayakkabı fabrikalarının varlığı söz konusu olmuştur. Fabrikasyonun bu 
alanda gözlenmesi hammadde olarak toprak ve ayakkabı imalatında kullanılan hayvan 
derisinin bolluğuna bağlanmaktadır. Şehirde var olan küçük sanayi iletmeleri önceleri göl yeri 
mevkii olarak anılan yerde faaliyet gösterirken OSB’nin kurulmasıyla buraya taşınmıştır 
(Kars Đli Çevre Durum Raporu, 2011:  s. 198). Bakanlar kurulu tarafından 1975 yılında alınan 
bir karar ile kalkınmanın dengeli olarak gerçekleşmesi amacıyla OSB’nin kurulması 
kararlaştırılmıştır. Paşaçayır mevkiinde yer alan organize sanayi bölgesi şehir merkezine 15 
km uzaklıktadır (SERKA, http://www.serka.org.tr/kars.asp, E: 19.06.2013). 
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Tablo 4: Kars Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Yer Alan Đşletmeler 
Firma Durumu Firma 

Sayısı 
Faaliyet Alanı Firma 

Sayısı 
Tahsis Yapılan Firma 86 Süt ve Süt Ürünleri 22 
Üretimdeki Firma 45 Orman ve Orman Ürünleri 5 
Kapalı Firma 0 Tarımsal makine ve malzeme 1 
Proje Safhasındaki Firma 12 Taş Kesme 1 
Đnşaat Halindeki Firma 16 Hazır Beton ve Kum Eleme 7 
Diğer (Unlu mamül, et ürünleri, ısı yalıtım, karo imalatı, temizlik 

ürünleri, gıda imalatı, karma yem, kağıt havlu- peçete, kilit 
parke taşı, metal rekor, çevre hizmetleri, TÜVTURK.) 

12 

Kaynak:   http://www.karsosb.org.tr/kars-osb/kars-osb-kapasite-durumu.html (E: 11.09.2014) 

Firmalar genel olarak gıda, inşaat ve orman ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. 
Şehirde hayvancılığın gelişmiş olması sebebiyle OSB’de yer alan firmaların büyük çoğunluğu 
süt ve süt ürünleri üzerine faaliyet göstermektedir. Bazı firmaların SERKA gibi kalkınma 
kuruluşlarından finansal destek aldığı destek aldığı sanayiye yapılan ziyaretler neticesinde 
anlaşılmaktadır. Đnşaat halindeki parsel ve proje safhası devam eden 12 parselin varlığı 
gelecekte OSB’de yer alan firma sayısında artış olacağını kanıtlamaktadır. Bununla birlikte 
OSB’nin altyapı ve üst yapı bakımından yetersiz olduğunu söylemekte fayda vardır. Çünkü 
OSB’de trafik güvenliği ışıklı ve sesli ikazlardan yoksun, yol tadilatı bakımından yetersiz ve 
aydınlatma açısından mahrum durumdadır. Eksikliklerin farkında olan idare 15.07.2011 
tarihinde Kars OSB'nin yol ve kaldırımlarının tadilat edilmiştir. OSB'nin sınırlarının ve 
girişlerinin güvenlik altına alınması, OSB'de ''Katı atık toplama sistemi'' oluşturulması, OSB 
içindeki araç trafiğinin kontrol altına alınmıştır. OSB'nin genel aydınlatmasının tadilat 
edilmesi, OSB'nin site haritasının ve tabela sisteminin oluşturulması, OSB'nin kurumsal 
kimliğinin geliştirilmesi hususlarında bir ihale yapmış fakat gerekli düzenlemeler halen 
gerçekleştirilememiştir (KATSO, www.karsosb.org.tr, Erişim: 01.12.2014). 
Tablo 5: Kars OSB’deki Firmaların Sektörel Dağılımı 
Gıda  Đnşaat  Orman Ürünleri  Di ğer  
Süt ve Süt Ürünleri 22 Taş Kesme 1 Mobilya 2 Tarım Makinaları 1 
Unlu Mamüller 1 Hazır Beton 5 Kereste 3 Temizlik Ürünleri 1 
Et ve Ürünleri 1 Đzolasyon 2   Muayene Đstasyonu 1 
Gıda Đmalatı 1 Kum Eleme 2   Karma Yem 1 
Bal Paketleme 1 Parke Taş 2   Çevre Koruma 1 
Kaz Tesisi 1 Beton Boru 1   Kâğıt Havlu 1 
Toplam 27  13  5  6 

Kaynak:  http://www.karsosb.org.tr/kars-osb/kars-osb-kapasite-durumu.html (E: 13.09.2014) 
2.3.4. Turizm 
Türkiye’nin en yüksek bölgesinde bulunan Kars ili bulunduğu yükseklik ve doğa 

şartları bakımından kış turizminin gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan Kış turizm 
potansiyelinin yüksek olduğu iller arasında yer almaktadır. Kars ili Sarıkamış ilçesinde yer 
turistik oteller ve kayak tesisleri bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca köklü bir tarihi mirasa 
sahip olması bakımından kültür turizmi açısından potansiyeli yüksek bir şehirdir.  Bu 
bakımdan Ani Antik Kenti, tarihi Rus, Ermeni ve Malakan evleri turistik açıdan oldukça ilgi 
çekicidir (Kars Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, www.karskulturturizm.gov.tr, E: 
20.06.2013). Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütücü olduğu birçok ev 
restorasyon edilmiştir. Ayrıca kültürel turizme katkı sağlayan Beylerbeyi Sarayı, Ejderha 
Kulesi, Manuçehr Camii, Evliya Camii, Đlbeyoğlu Hamamı, Mazlumağa Hamamı, Kars Kalesi 
ve tarihi Taş Köprü gibi tarihi eserler bulunmaktadır (SERKA, www.serka.gov.tr, E: 
02.12.2014). 
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Tablo 6: Turizm Đş letme Belgeli Tesislerde Konaklayan Turist Sayıları 
 2010 (Bin Kişi) 2011 (10Aylık) (Bin Kişi) Toplam 
Yerli 51 066 57 705 108 771 
Yabancı 13 523 24 513 38 036 
Toplam 64 589 82 218  

Kaynak:  Kars Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.karskulturturizm.gov.tr/belge/1-
90806/istatistikler.html (E: 24.11.2014) 

2.3.5. Madencilik 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Kars ve çevresinde yapılan 

araştırmalar neticesinde altın cevherleşmesine ve sanayide hammadde olarak kullanılan perlit, 
kireçtaşı ve manyezit gibi bir takım madenlerin varlığı tespit edilmiştir. Bulunan madenler 
kaynak olarak il merkezi, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde yer almaktadır. Perlit 
madenlerinin tümü Sarıkamış ilçesinde bulunmaktadır. Đki milyar tondan fazla perlit 
cevherine sahip olduğu tahmin edilen Sarıkamış’taki madenin cevher değeri orta kalitelidir 
(MTA, www.mta.gov.tr, E: 03.12.2014). 

Sarıkamış ilçesinde genellikle süsleme sanatında kullanılan obsidyen taşı (Siyah cama 
benzer parlak bir taş olup, yüzük ve benzeri takı, tespih işlerinde kullanılır.) çıkarımı da 
görülmektedir. Çoğu yerin obsidyen taşı çıkarılması bakımından uygun olduğu fakat işletme 
tesisinin bulunmadığı Kars valiliği tarafından bildirilmiştir. Bu alanda bir değerlendirme 
yapılarak valilik ve ĐŞKUR birlikteliği soncu obsidyen taşı işleme atölyesi kursu açılmıştır. 
Toplam kurs için 72 başvuru gerçekleşmiş 20 kursiyerin eğitime hak kazandığı bildirilmi ştir. 
Kurs süresinin 70 gün olduğu bildirilirken kursiyerlerin tümüne günlük 20 tl ödendiği kurs 
sorumlusu Đbrahim Nar tarafından açıklanmıştır (Serhat TV Haber Ajansı, 
www.serhattv.com.tr, Erişim: 20.06.2013).  

2.3.6. Ticaret 
Kars ilinde ticarete konu olan materyaller genellikle tarım ve hayvancılık sektörünün 

etkisiyle şekillenmektedir. Đl içi ticaret genellikle küçük esnaf teşekkülleri vasıtasıyla 
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda ticari sektör içerinde yer alan çalışanların ve esnafların 
düşük gelirlerle sigortasız olarak çalıştığı görülmektedir. Hayvan ticaretinin hız kazandığı 
dönemler ise şehir içi ve şehir dışı sevkiyatın kolaylaştığı yaz dönemleridir. Bölgesel 
kalkınma bakımından ve ihtiyaç duyulan malların şehir içinde üretilememesi sebebiyle ihtiyaç 
duyulan ürünler genellikle başka şehirlerden tedarik edilmektedir (Baki, 2008: s. 47).  

2.4. Kars Đlinin Đstihdam Durumu 
Türkiye 2000 yılından günümüze kadar politik istikrar ve iktisadi istikrarını birlikte 

gerçekleştirmeyi başarabilmiş bir ülkedir. Gerek meslek edindirme kuruluşlarının gerek aktif 
olarak işe yerleştirme programlarının başarısı bu durumun ortaya çıkmasında etkilidir. Bu 
bakımdan sürekli ve büyük ölçekte kalkınmanın gözlendiği Türkiye ekonomisi, geleceğe 
yönelik olumlu beklentilerin oluşması için uygun iktisadi gelişim düzeyine sahiptir. TRA2 
düzey bölgesi içerisinde yer alan Kars ili de bu bakımdan işgücüne katılım ve istihdam oranı 
gibi verilerde artış göstermektedir. 
Tablo 8:Đstihdam Oranı ve Đşgücüne Katılma Oranı En Yüksek Olan Đller  
Đstihdam Oranı (%) Đşgücüne Katılım Oranı (%) 
Ardahan 59,1 Ardahan  62,8 
Kars 55,5 Kars 59,5 
Burdur 54,9 Burdur 58,9 
Bartın 54,9 Iğdır 58,6 
Iğdır 54,5 Bartın 58,5 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16016 (E:17.02.2015) 
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Yukarıda yer alan Tablo 8'in sağ kısmında ise Türkiye'de işgücüne katılım oranının en 
yüksek olduğu beş il sıralaması yapılmıştır. Bu yönüyle Kars %59,5 seviyesine bir oran ile 
işgücüne katılımın en yüksek düzeyde gözlendiği il sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. 
2013 yılı baz alınarak T.Đ.K. tarafından hazırlanan çalışmaya göre Kars ili %55,5 düzeyinde 
istihdam seviyesi ile istihdam oranı yüksek olan beş il içerisinde ikinci sırada bulunmaktadır. 
Tablo 9: Kars Đlinde ĐŞKUR Faaliyet Durumu 
Kars Erken Kadın Toplam 
2007 59 18 77 
2011 960 201 1161 

Kaynak:  SERKA, Kars Đli Đşgücü Piyasası Analizi, s.33. 
2011 Yılında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Kars 

ilinde ĐŞKUR'un faaliyet durumunu gösteren Tablo 9'a göre 2007 yılında 77 kişinin 
istihdamını gerçekleştiren ĐŞKUR, 2011 yılında işe yerleştirme sayısında belirgin bir başarı 
sağlayarak toplamda 1161 işsize iş olanağı sunmuştur. Đktisadi kalkınmaya paralel olarak artış 
göstermesi gereken istihdam olanaklarının özel sektör anlamında başarı sağladığını 
söyleyebilmek mümkündür.  
Tablo 10: Đstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı 
TRA2 
(Ağrı, Kars, I ğdır, Ardahan) 

Toplam Tarım Sanayi Hizmetler 

2011 344 192 47 105 
2012 364 192 48 124 
2013 385 208 58 119 

Kaynak: TUĐK, Seçilmiş Göstergelerle Kars, s.129. 

Tablo 10'da istihdam edilenlerin sektörsel dağılımı gösterilmektedir. Sektörlere göre 
istihdam dağılımına bakıldığında istihdam edilenlerin büyük bir kısmı tarım sektörü içerisinde 
yer almaktadır. Sanayi yatırımlarının istenilen düzeyde arttırılamaması sonucunda hizmet 
sektörüne yönelik kaymalar yaşanarak sanayi sektöründe çalışan sayısının sınırlı sayıda 
olması sonucu ortaya çıkmıştır. Đş gücü arzında gözlenen artış miktarının fazla oluşu, eğitime, 
sağlığa, altyapıya olan yatırımlarının artmasını gerekli kılmaktadır. Milli sermayenin bu 
şekilde kullanılması istihdam artışına yönelik yatırımların hız kazanmasını engellemektedir. 
Türkiye'de görülen hızlı nüfus artışı Kars Đli içinde artan işgücünü istihdam etme bakımından 
önemli sorunlar doğurmaktadır. Böylesi bir sorunun çözümü için yapılabilecek en iyi 
müdahale yatırımların istihdam artışını sağlayacak biçimde gerçekleştirilmesidir (Birinci, 
1998: s.154). 

3. KARS ĐLĐ HALKINA ANKET UYGULAMASI 
3. 1. Araştırmanın Tasarımı 
Saha araştırmasına dayanan bu çalışmanın metodolojisi; araştırmanın amacı, önemi, 

kapsamı ve sınırları gibi başlıklar altında incelenmektedir. 
3. 2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmanın genel amacı; araştırmada anketi cevaplayanların Kars ilinde 

özelleştirmeye ilişkin bilgilerinin olup olmadığını, özelleştirmeye bakış açılarını, YĐD 
modeline ilişkin fikirlerini, devletin vermiş olduğu girişimcilik ve tarımsal destekçilik 
teşviklerinin yeterliliğini, sanayi ve fabrikalaşma hakkındaki düşüncelerini anlamak üzere 
cevapların önem ve tercih düzeyine göre sıralanması istenerek sıralı veriler elde edilmiştir. 

Araştırmanın önemi; bu araştırma Kars il merkezinde yaşayan vatandaşların YĐD 
modeline yönelik tutumun belirlenmesi ve devletin vermiş olduğu iktisadi teşviklerin 
vatandaşlar tarafından yeterli görülüp görülmediğini ölçme bakımından önem arz etmektedir. 

3. 3. Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları 
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Araştırma verileri Kars il merkezinde yaşayan vatandaşları kapsamaktadır. Bu kapsam 
Kars ili nüfusu göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu sebeple araştırmanın evrenini Kars ilinde 
yaşayan vatandaşlar oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırları ve kısıtları ise aşağıdaki gibidir. 

Araştırmanın uygulanacağı evren ve örnekleme ilişkin sınırlılık ve kısıtlılık: Sadece 
Kars ilinde yaşayanların düşüncelerine başvurulmuştur. 

Veri Toplama Araçlarına Yönelik Sınırlılık ve Kısıtlılık: Araştırmada veri toplama 
aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. 

3. 4. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırma modeline uygun olarak üç temel hipotez gerçekleştirilmi ştir. Söz konusu 

hipotezleri aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür. 
H1: Özelleştirmenin ildeki işsizlik sorununu çözeceği yönündeki görüş mesleki 

bakımdan vatandaşlar arasında farklılık göstermektedir. 
H2: Girişimciliği önce devletin başlatıp, sonra vatandaşlara devretmesi düşüncesi yaş 

gruplarına göre farklılık göstermektedir. 
H3: Kars’taki belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi düşüncesi Kars’ta yaşayan 

vatandaşlar arasında eğitim seviyesi bakımından farklılık göstermektedir. 
3. 5. Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırma anket yöntemi ile veri toplanması ve analiz edilmesine yönelik bir saha 

çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada tümevarım yöntemi kullanılmıştır. 
3. 6. Örnekleme Süreci 
Araştırmanın evrenini Kars ilinde yaşayan vatandaşlar olarak yaklaşık 100.000 

oluşturmaktadır. Belirtilen evreni temsil edecek düzeyde kolayda örnekleme yoluyla 600 
gözleme ulaşılmıştır. Bu örnek, %95 güvenirlik seviyesinde homojen bir evreni temsil edecek 
niteliktedir1. 
Tablo 11: Araştırmanın Örneklemi 

Anketin Kapsamı Evren Gerekli Örneklem Ulaşılan Örneklem 
Kars ilinde yaşayan vatandaşlar 100.000 ve üzeri 381 600 

3. 7. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 
Araştırma tanımlayıcı nitelikte oluşturularak verilerin toplanması için anket tekniği 

kullanılmıştır. Yüz yüze yapılan anketler aracılığıyla vatandaşların cinsiyet, yaş, eğitim 
durumları, gelir durumları, meslekleri gibi tanımlayıcı özelliklerine bakılarak elde edilmiştir. 
Çalışmanın kapsamını Kars şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar oluşturmuştur. 

3. 8. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 
Çalışma kapsamında 600 kişi ile görüşülmüştür. Görüşme sonucunda elde edilen 

veriler IBM SPSS Statistics 22 programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve 
analizleri gerçekleştirilmi ştir. Öncelikle frekans analizleri ve tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak tüm değişenler analiz edilmiştir. Kategorik verilerin analizi için Ki-Kare analizi 
kullanılmıştır. Tüm sonuçlar uygun bir biçimde tablolar ve yorumlar ile raporlanmıştır. Tüm 
analizlerde %95 güven düzeyi kullanılmıştır. 

3. 9. Demografik Özellikler 
Tablo 12: Cinsiyete Göre Dağılım 

Cinsiyet Ki şi Sayısı Yüzde 

Erkek 361 60,2 

Kadın 239 39,8 

Toplam 600 100 

                                                      
1 Remzi Altunışık vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, 
Sakarya 2010, s.135. 
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Ankete katılan vatandaşların cinsiyet dağılımı Tablo 12’de verilmiştir. Araştırmaya 
katılanların %60,2’si erkek iken %39,8’i kadındır. Tablo 12’de görüldüğü gibi ankete 361 
erkek, 239 kadın olmak üzere toplam 600 örneklem katılmıştır. Bayanların ankete katılım 
oranının yüksek olması ayrıca sevindiricidir. Kars ilinde bayan bırakın girişimci bayanı, 
bayan küçük esnaf bile yok denecek kadar az sayıda olmasına rağmen, bayanların anket 
duyarlı olmaları sevindiricidir. 
Tablo 13: Yaşa Göre Dağılım 

Yaş Ki şi Sayısı Yüzde 

20 yaş ve altı 24 4,0 

21 – 30 241 40,2 

31 – 40 203 33,8 

41 – 50 98 16,3 

51 ve üstü 34 5,7 

Toplam 600 100 

Araştırmaya katılan vatandaşların yaş dağılım Tablo 13’de verilmiştir. Tablo 13’de 
görüldüğü gibi araştırmaya katılanların%4’ü 24 kişi 20 yaş ve altında iken,  %40,2’si 241 kişi 
21-30 yaş aralığında, %33,8’i 203 kişi 31-40 yaş aralığında, %16,3’ü 98 kişi  41-50 yaş 
aralığında, %5,7’si 34 kişi 51 yaş ve üstündedir. Tablo 13'e göre ankete katılanların % 74 
genç nüfusa sahip olmaları ayrıca önem taşımaktadır. Genç nüfusun konumuz gereğince daha 
duyarlı ve bilgili olduğu tespit edilmiştir. Gençlerin gelecek ve istihdam konularındaki 
beklentileri çok daha yüksek olmasını etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılan vatandaşların eğitim durumları Tablo 14’de verilmiştir. Araştırmaya 
katılanların %8,2’si 49 kişi ilköğretim mezunu iken %25,2’si 151 kişi lise, %22,3’ü 134 kişi ön lisans, 
%32,8’i 197 kişi lisans, %11,5’i 69 kişi lisansüstü mezunudur. 

Tablo 14: Eğitim Durumlarına Göre Dağılım 
Eğitim Ki şi Sayısı Yüzde 

Đlköğretim 49 8,2 

Lise 151 25,2 

Önlisans 134 22,3 

Lisans 197 32,8 

Lisansüstü 69 11,5 

Toplam 600 100 

Tablo 15: Gelir Durumuna Göre Dağılım 
Gelir Ki şi Sayısı Yüzde 

750 - 1500 TL 228 38,0 

1500 - 3000 TL 283 47,2 

3000 - 5000 TL 89 14,8 

Toplam 600 100 

Ankete katılan vatandaşların gelir durumları Tablo 15’de verilmiştir. Araştırmaya 
katılanların %38’inin geliri 750-1500 TL arasında iken %47,2’sinin 1500-3000 TL, 
%14,8’inin ise 3000-5000 TL arasındadır. Araştırmaya katılan 228 kişinin geliri 750-1500TL, 
283 kişinin 1500-3000TL, 89 kişinin ise 3000-5000TL arasındadır. 
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Tablo 16: Mesleğe Göre Dağılım 

Meslek Ki şi Sayısı Yüzde 

Memur 334 55,7 

Đşçi 128 21,3 

Esnaf 80 13,3 

Öğrenci 42 7,0 

Çiftçi 16 2,7 

Toplam 600 100 

Ankete katılan vatandaşların meslek durumları Tablo 16’da verilmiştir. Araştırmaya 
katılanların %55,7’si memur iken %21,3’ü işçi, %13,3’ü esnaf, %7’si öğrenci, %2,7’si ise 
çiftçidir. Araştırmaya katılan 334 kişi memur, 128 kişi işçi, 80 kişi esnaf, 42 kişi öğrenci, 16 
kişi ise çiftçidir. 

3. 10. Ankete Katılanların Đfadelere Verdikleri Cevapların Dağılımı 
Tablo 17: Đncelendiğinde ankete katılanların ifadelere verdikleri cevapların dağılımı 

görülmektedir. Vatandaşların ifadeler verdikleri cevaplar evet, hayır, kararsızım çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. 

Kars’ta verilen girişimcilik ve tarımsal destekçilik teşviklerini yeterli buluyor 
musunuz? ifadesine %16,7’si katıldığını belirtmiş iken %15’i kararsız kaldığını, %68,3’ü ise 
katılmadığını belirtmiştir.  

Kars’ta sanayi faaliyetleri ve fabrikalaşma yöntemlerini ve sistemlerini yeterli buluyor 
musunuz? ifadesine %2,2’si katıldığını belirtmiş iken %4,3’ü kararsız kaldığını, %93,5’iise 
katılmadığını belirtmiştir. 

Kars’ta devlet hastanelerinin yanında özel hastanelerin de olmasını ister misiniz? 
ifadesine %87,3’ükatıldığını belirtmiş iken, %3,8'i kararsız kaldığını, %8,8'i ise katılmadığını 
belirtmiştir. 

Kars’ta vakıf üniversitelerinin açılmasını ister misiniz? ifadesine %76,3’ü katıldığını 
belirtmiş iken, %8,7’si kararsız kaldığını, %15’i ise katılmadığını belirtmiştir. 

Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister misiniz? ifadesine %18,5’i katıldığını 
belirtmiş iken, %13,3’ü kararsız kaldığını, %68,2’siise katılmadığını belirtmiştir. 

Devletin köy kentlerde özellikle bayan girişimcilerin çoğaltılması için kurslar 
vermesini ister misiniz? ifadesine %91,8'i katıldığını belirtmiş iken, %3’ü kararsız kaldığını, 
%5,2’siise katılmadığını belirtmiştir. 

Kars’taki üniversitede okuyan öğrenci sayısının çoğaltılmasını ister misiniz? Đfadesine 
%88,5’i katıldığını belirtmiş iken, %4,7’si kararsız kaldığını, %6,8'i ise katılmadığını 
belirtmiştir. 
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Tablo 17: Đfadelere Verilen Cevaplara Göre Dağılım 
Đfadeler Evet Kararsızım Hayır 

N % N % N % 

Kars’ta verilen girişimcilik ve tarımsal destekçilik teşviklerini 
yeterli buluyor musunuz? 

100 16,
7 

90 15,0 410 68,3 

Kars’ta sanayi faaliyetleri ve fabrikalaşma yöntemlerini ve 
sistemlerini yeterli buluyor musunuz? 

13 2,2 26 4,3 561 93,5 

Kars’ta devlet hastanelerinin yanında özel hastanelerin de 
olmasını ister misiniz? 

524 87,
3 

23 3,8 53 8,8 

Kars’ta vakıf üniversitelerinin açılmasını ister misiniz? 458 76,
3 

52 8,7 90 15,0 

Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister misiniz? 111 18,
5 

80 13,3 409 68,2 

Devletin köy ve kentlerde özellikle bayan girişimcilerin 
çoğaltılması için kurslar vermesini ister misiniz? 

551 91,
8 

18 3,0 31 5,2 

Kars’taki üniversitede okuyan öğrenci sayısının çoğaltılmasını 
ister misiniz? 

531 88,
5 

28 4,7 41 6,8 

Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

431 71,
8 

80 13,3 89 14,8 

Devletin Kars’taki yem sektörüne müdahil olmasını ister misiniz? 418 69,
7 

114 19,0 68 11,3 

Devletin Kars’taki süt ve süt ürünlerine müdahaleci olmasını ister 
misiniz? 

408 68,
0 

103 17,2 89 14,8 

Kars Belediyesi’nin altyapı hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? 108 18,
0 

89 14,8 403 67,2 

Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri 
özelleştirilmeli midir? 

294 49,
0 

133 22,2 173 28,8 

Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor 
musunuz? 

170 28,
3 

148 24,7 282 47,0 

Kars’ta özel sektör girişimciliğini teşvik etmek için kişilere 
mesleki kurslar verilmesini ister misiniz? 

543 90,
5 

28 4,7 29 4,8 

Özel sektör çalışma bakımından kamu sektörüne göre daha rahattır 
diyebilir miyiz? 

68 11,
3 

74 12,3 458 76,3 

Özel sektör kamu sektörüne göre çalışma standartları ve gelir 
bakımından daha mı iyidir? 

112 18,
7 

80 13,3 408 68,0 

Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı? 312 52,
0 

76 12,7 212 35,3 

Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi? 267 44,
5 

187 31,2 146 24,3 

Aşağıdaki destek kuruluşlarından ekonomik açıdan hiç 
faydalandınız mı? ( Serhat Kalkınma Ajansı, Tarım il kooperatifi ) 

47 7,8 22 3,7 531 88,5 

Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme 
yapılmasını ister misiniz? ( Devletçilik ) 

192 32,
0 

110 18,3 298 49,7 

Kafkas Üniversitesi’nde sağlıklı bir eğitim için ulaşım ve 
taşımacılık hizmetlerinde rekabetin artırılabilmesi için 
özelleştirmeye gidilmesini destekliyor musunuz? 

391 65,
2 

64 10,7 145 24,2 

Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

442 73,
7 

62 10,3 96 16,0 

Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz? ifadesine %71,8'i katıldığını 
belirtmiş iken, %13,3’ü kararsız kaldığını, %14,8'i ise katılmadığını belirtmiştir. 
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Devletin Kars’taki yem sektörüne müdahil olmasını ister misiniz? ifadesine %69,7’si 
katıldığını belirtmiş iken, %19’u kararsız kaldığını, %11,3’üise katılmadığını belirtmiştir. 

Devletin Kars’taki süt ürünlerine müdahaleci olmasını ister misiniz? ifadesine %68'i 
katıldığını belirtmiş iken, %17,2’si kararsız kaldığını, %14,8'i ise katılmadığını belirtmiştir. 

Kars Belediyesi’nin altyapı hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? ifadesine %18'i 
katıldığını belirtmiş iken, %14,8'i kararsız kaldığını, %67,2’si katılmadığını belirtmiştir. 

Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri özelleştirilmeli midir? 
ifadesine %49’u katıldığını belirtmiş, %22,2’si kararsız kaldığını, %28,8'i ise katılmadığını 
belirtmiştir. 

Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor musunuz? ifadesine 
%28,3’ü katıldığını belirtmiş iken, %24,7’si kararsız kaldığını, %47’siise katılmadığını 
belirtmiştir. Kars Đli özelleştirmenin istihdamı artırmayacağını düşünürken bilakis daha çok 
kişinin işten çıkarılacağı, istihdam darlığı yaratacağını düşünmektedir. 

Kars’ta özel sektör girişimciliğini teşvik etmek için kişilere mesleki kurslar 
verilmesini ister misiniz? ifadesine %90,5’i katıldığını belirtmiş iken, %4,7’si kararsız 
kaldığını, %4,8'i ise katılmadığını belirtmiştir. 

Özel sektör çalışma bakımından kamu sektörüne göre daha rahattır diyebilir miyiz? 
ifadesine %11,3’ü katıldığını belirtmiş iken, %12,3’ü kararsız kaldığını, %76,3’üise 
katılmadığını belirtmiştir. 

Özel sektör kamu sektörüne göre çalışma standartları gelir bakımından daha mı iyidir? 
ifadesine %18,7’si katıldığını belirtmiş iken, %13,3’ü kararsız kaldığını, %68'i ise 
katılmadığını belirtmiştir. 

Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı? ifadesine %52’si katıldığını 
belirtmiş iken, %12,7’si kararsız kaldığını, %35,3’üise katılmadığını belirtmiştir. Yap-Đşlet-
Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi? ifadesine %44,5’i katıldığını belirtmiş iken, 
%31,2’si kararsız kaldığını, %24,3’ü ise katılmadığını belirtmiştir. 

Aşağıdaki destek kuruluşlarından ekonomik açıdan hiç faydalandınız mı? (Serhat 
Kalkınma Ajansı, Tarım il kooperatifi) ifadesine %7,8'i katıldığını belirtmiş iken, %3,7’si 
kararsız kaldığını, %88,5’i ise katılmadığını belirtmiştir. 

Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz? 
(Devletçilik) ifadesine %32’si katıldığını belirtmiş iken, %18,3’ü kararsız kaldığını, 
%49,7’siise katılmadığını belirtmiştir. 

Kafkas Üniversitesi’nde sağlıklı bir eğitim için ulaşım taşımacılık hizmetlerinde 
rekabetin artırılabilmesi için özelleştirmeye gidilmesini destekliyor musunuz? ifadesine 
%65,2’si katıldığını belirtmiş iken, %10,7’si kararsız kaldığını, %24,2’siise katılmadığını 
belirtmiştir. 

Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz? Đfadesine %73,7’si katıldığını 
belirtmiş iken, %10,3’ü kararsız kaldığını, %16’sı ise katılmadığını belirtmiştir. Yap Đşlet 
Devret sistemi hakkında katılımcıların bilgili olduğu tespit edilmiştir. 

3. 11. Cinsiyet Bakımından Đfadeler Arasındaki ilişkinin Đncelenmesi 
Tablo 18 incelendiğinde ankete katılanların cinsiyetleri ile ifadelere verdikleri cevaplar 

arasındaki ilişki görülmektedir. 
Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Kars’ta sanayi faaliyetleri ve fabrikalaşma 

yöntemlerini ve sistemlerini yeterli buluyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 18: Cinsiyet ile Đfadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi (Ki-Kare) 

 
Cinsiyet Topla

m 
p 

Erkek Kadın 

Kars’ta sanayi faaliyetleri ve fabrikalaşma 
yöntemlerini ve sistemlerini yeterli buluyor 
musunuz? 

Evet 
N 9 4 13 

0,785 

% 2,5 1,7 2,2 

Kararsızım 
N 16 10 26 
% 4,4 4,2 4,3 

Hayır 
N 336 225 561 
% 93,1 94,1 93,5 

Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister 
misiniz? 

Evet 
N 78 33 111 

0,031 

% 21,6 13,8 18,5 

Kararsızım 
N 42 38 80 
% 11,6 15,9 13,3 

Hayır 
N 241 168 409 
% 66,8 70,3 68,2 

Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği 
başlatıp, maliyetinin altında Karslı girişimcilere 
devretmesi yöntemini destekliyor musunuz? 

Evet 
N 267 164 431 

0,002 

% 74,0 68,6 71,8 

Kararsızım 
N 34 46 80 
% 9,4 19,2 13,3 

Hayır 
N 60 29 89 
% 16,6 12,1 14,8 

Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu 
hizmetlerinin bazı bölümleri özelleştirilmeli midir? 

Evet 
N 185 109 294 

0,033 

% 51,2 45,6 49,0 

Kararsızım 
N 67 66 133 
% 18,6 27,6 22,2 

Hayır 
N 109 64 173 
% 30,2 26,8 28,8 

Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde 
azalacağını düşünüyor musunuz? 

Evet 
N 92 78 170 

0,000 

% 25,5 32,6 28,3 

Kararsızım 
N 72 76 148 
% 19,9 31,8 24,7 

Hayır 
N 197 85 282 
% 54,6 35,6 47,0 

Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var 
mı? 

Evet 
N 209 103 312 

0,000 

% 57,9 43,1 52,0 

Kararsızım 
N 34 42 76 
% 9,4 17,6 12,7 

Hayır 
N 118 94 212 
% 32,7 39,3 35,3 

Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir 
mi? 

Evet 
N 177 90 267 

0,000 

% 49,0 37,7 44,5 

Kararsızım 
N 79 108 187 
% 21,9 45,2 31,2 

Hayır 
N 105 41 146 
% 29,1 17,2 24,3 

Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde 
özelleştirme yapılmasını ister misiniz? 

( Devletçilik ) 

Evet 
N 122 70 192 

0,000 

% 33,8 29,3 32,0 

Kararsızım 
N 48 62 110 
% 13,3 25,9 18,3 

Hayır 
N 191 107 298 
% 52,9 44,8 49,7 

Devletin Kars’ta fabrika sektöründe 
girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor 
musunuz? 

Evet 
N 274 168 442 

0,000 

% 75,9 70,3 73,7 

Kararsızım 
N 19 43 62 
% 5,3 18,0 10,3 

Hayır 
N 68 28 96 

18,8 11,7 16,0 

Toplam 
361 239 600 

 
100,0 100,0 100,0 
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“Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister misiniz?” ifadesine verilen cevaplar ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeye katılan 
erkeklerin oranı, ifadeye katılan kadınların oranından anlamlı derecede daha yüksektir.  

“Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeyi desteklemede 
kararsız kalan erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından anlamlı derecede daha 
düşüktür.  

“Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri özelleştirilmeli 
midir?” ifadesine verilen cevaplar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,05). Buna göre, kararsız kalan erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından 
anlamlı derecede daha düşüktür. 

“Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor musunuz?” ifadesine 
verilen cevaplar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, 
kararsız kalan erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından anlamlı derecede daha 
düşüktür. Đfadeye katılmayan erkeklerin oranı ise, ifadeye katılmayan kadınların oranından 
anlamlı derecede daha yüksektir.  

“Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı?” ifadesine verilen cevaplar ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, kararsız kalan 
erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından anlamlı derecede daha düşüktür.  “Yap-
Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi?” ifadesine verilen cevaplar ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, kararsız kalan erkeklerin oranı, kararsız 
kalan kadınların oranından anlamlı derecede daha düşüktür.  

“Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz?” 
ifadesine verilen cevaplar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna 
göre, kararsız kalan erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından anlamlı derecede 
daha düşüktür. “Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, kararsız kalan 
erkeklerin oranı, kararsız kalan kadınların oranından anlamlı derecede daha düşüktür. 

3. 12. Yaş grupları ile Đ fadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi 
Tablo 19’da görüldüğü gibi ankete katılanların yaşları ile ifadelere verdikleri cevaplar 

arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Kafkas 
Üniversitesinin özelleştirilmesini ister misiniz?” ifadesine verilen cevaplar ile yaş arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeye katılan 20 yaş ve altında olan 
kişilerin oranı, ifadeye katılan diğer yaş aralıklarında olan kişilerin oranından anlamlı 
derecede daha yüksektir. “Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri 
özelleştirilmeli midir?” ifadesine verilen cevaplar ile yaş arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeye katılan 51 yaş ve üstünde olan kişilerin oranı, 
ifadeye katılan diğer yaş gruplarının oranından anlamlı derecede daha düşüktür. “Özelleştirme 
ile işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile yaş 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, yaş arttıkça ifadeye katılma 
düzeyi azalmaktadır. 

“Yap-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı?” ifadesine verilen cevaplar ile yaş 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, Yap-Đşlet-Devret modelini 
bilen 31-40 yaş aralığında olan kişilerin oranı, diğer yaş gruplarına göre anlamlı derecede 
daha yüksektir. “Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi?” ifadesine verilen 
cevaplar ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, yaş arttıkça 
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kararsız kalma düzeyi azalmaktadır. Đfadeye katılmayan 51 yaş ve üstünde olan kişilerin 
oranı, diğer yaş gruplarına göre anlamlı derecede daha yüksektir.  
Tablo 19: Yaş ile Đfadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi (Ki-Kare) 

 
Yaş 

Toplam 
<20 21-30 31-40 41-50 51> 

Kars’ta sanayi 
faaliyetleri ve 
fabrikalaşma 
yöntemlerini ve 
sistemlerini yeterli 
buluyor musunuz? 

Evet 
1 4 5 3 0 13 
4,2 1,7 2,5 3,1 0,0 2,2 

Kararsızım 
2 10 13 1 0 26 
8,3 4,1 6,4 1,0 0,0 4,3 

Hayır 
21 227 185 94 34 561 
87,5 94,2 91,1 95,9 100,0 93,5 

Kafkas 
Üniversitesinin 
özelleştirilmesini ister 
misiniz? 

Evet 
9 34 38 24 6 111 

,043 

37,5 14,1 18,7 24,5 17,6 18,5 

Kararsızım 
2 41 23 8 6 80 
8,3 17,0 11,3 8,2 17,6 13,3 

Hayır 
13 166 142 66 22 409 
54,2 68,9 70,0 67,3 64,7 68,2 

Devletin Kars’ta 
sanayi sektöründe 
girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere 
devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

Evet 
17 166 148 73 27 431 

,882 

70,8 68,9 72,9 74,5 79,4 71,8 

Kararsızım 
4 37 26 11 2 80 
16,7 15,4 12,8 11,2 5,9 13,3 

Hayır 
3 38 29 14 5 89 

12,5 15,8 14,3 14,3 14,7 14,8 

Kars Belediyesi’nin 
vermiş olduğu 
hizmetlerinin bazı 
bölümleri 
özelleştirilmeli midir? 

Evet 
15 125 96 50 8 294 

,001 

62,5 51,9 47,3 51,0 23,5 49,0 

Kararsızım 
7 61 42 16 7 133 
29,2 25,3 20,7 16,3 20,6 22,2 

Hayır 
2 55 65 32 19 173 
8,3 22,8 32,0 32,7 55,9 28,8 

Özelleştirme ile 
işsizliğin belirli ölçüde 
azalacağını düşünüyor 
musunuz? 

Evet 
11 75 54 26 4 170 

,000 

45,8 31,1 26,6 26,5 11,8 28,3 

Kararsızım 
9 77 41 15 6 148 
37,5 32,0 20,2 15,3 17,6 24,7 

Hayır 
4 89 108 57 24 282 
16,7 36,9 53,2 58,2 70,6 47,0 

Yap-Đşlet-Devret 
modeli hakkında 
bilginiz var mı? 

Evet 
9 113 123 54 13 312 

,027 

37,5 46,9 60,6 55,1 38,2 52,0 

Kararsızım 
3 33 22 15 3 76 
12,5 13,7 10,8 15,3 8,8 12,7 

Hayır 
12 95 58 29 18 212 
50,0 39,4 28,6 29,6 52,9 35,3 

Yap-Đşlet-Devret 
modeli Kars’a faydalı 
olabilir mi? 

Evet 
6 98 99 52 12 267 

,000 

25,0 40,7 48,8 53,1 35,3 44,5 

Kararsızım 
12 95 53 21 6 187 
50,0 39,4 26,1 21,4 17,6 31,2 

Hayır 
6 48 51 25 16 146 
25,0 19,9 25,1 25,5 47,1 24,3 

Kars’ta Devletin 
vermiş olduğu 
hizmetlerde 
özelleştirme 
yapılmasını ister 
misiniz? 

Evet 
12 84 52 36 8 192 

,032 

50,0 34,9 25,6 36,7 23,5 32,0 

Kararsızım 
5 49 38 15 3 110 
20,8 20,3 18,7 15,3 8,8 18,3 

Hayır 
7 108 113 47 23 298 
29,2 44,8 55,7 48,0 67,6 49,7 

Kars’ta fabrika 
sektörün maliyetinin 
altında Karslı 
girişimcilere 

Evet 
18 178 145 73 28 442 

,601 
75,0 73,9 71,4 74,5 82,4 73,7 

Kararsızım 
3 30 21 7 1 62 
12,5 12,4 10,3 7,1 2,9 10,3 
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devretmesini 
destekliyor musunz? Hayır 

3 33 37 18 5 96 
12,5 13,7 18,2 18,4 14,7 16,0 

Toplam 
24 241 203 98 34 600 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 “Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz?” 
ifadesine verilen cevaplar ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna 
göre, ifadeye katılmayan 20 yaş ve altında olan kişilerin oranı, ifadeye katılmayan diğer yaş 
gruplarının oranından anlamlı derecede daha düşüktür. “Devletin Kars’ta sanayi sektöründe 
girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile yaş arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır (p>0,05). “Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine 
verilen cevaplar ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Buna Göre H2 
hipotezi reddedilmiş. 

3. 13. Eğitim Durumu ile Đ fadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi 
Tablo 20. Eğitim Durumu ile Đ fadeler Arasındaki Đlişki (Ki-Kare) 
 Eğitim   

Đlköğt. Lise Ön lis. Lisans Lis.Üs. Toplam P 
Kars’ta sanayi faaliyetleri ve 
fabrikalaşma yöntemlerini ve 
sistemlerini yeterli buluyor 
musunuz? 

Evet N 1 2 7 2 1 13  
% 2,0 1,3 5,2 1,0 1,4 2,2 

Kararsızım N 2 4 2 6 12 26 
% 4,1 2,6 1,5 3,0 17,4 4,3 

Hayır N 46 145 125 189 56 561 
% 93,9 96,0 93,3 95,9 81,2 93,5 

Kafkas Üniversitesinin 
özelleştirilmesini ister misiniz? 

Evet N 8 27 27 31 18 111 0,722 
% 16,3 17,9 20,1 15,7 26,1 18,5 

Kararsızım N 7 19 18 25 11 80 
% 14,3 12,6 13,4 12,7 15,9 13,3 

Hayır N 34 105 89 141 40 409 
% 69,4 69,5 66,4 71,6 58,0 68,2 

Devletin Kars’ta sanayi 
sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi 
yöntemini destekliyor musunuz? 

Evet N 38 119 92 138 44 431 0,284 
% 77,6 78,8 68,7 70,1 63,8 71,8 

Kararsızım N 5 19 19 25 12 80 
% 10,2 12,6 14,2 12,7 17,4 13,3 

Hayır N 6 13 23 34 13 89 
% 12,2 8,6 17,2 17,3 18,8 14,8 

Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu 
hizmetlerinin bazı bölümleri 
özelleştirilmeli midir? 

Evet N 10 65 69 109 41 294 0,000 
% 20,4 43,0 51,5 55,3 59,4 49,0 

Kararsızım N 12 34 26 43 18 133 
% 24,5 22,5 19,4 21,8 26,1 22,2 

Hayır N 27 52 39 45 10 173 
% 55,1 34,4 29,1 22,8 14,5 28,8 

Özelleştirme ile işsizliğin belirli 
ölçüde azalacağını düşünüyor 
musunuz? 

Evet N 9 47 45 48 21 170 0,038 
% 18,4 31,1 33,6 24,4 30,4 28,3 

Kararsızım N 9 31 35 49 24 148 
% 18,4 20,5 26,1 24,9 34,8 24,7 

Hayır N 31 73 54 100 24 282 
% 63,3 48,3 40,3 50,8 34,8 47,0 

Yapı-Đşlet-Devret modeli 
hakkında bilginiz var mı? 

Evet N 11 46 67 130 58 312 0,000 
% 22,4 30,5 50,0 66,0 84,1 52,0 

Kararsızım N 6 27 17 21 5 76 
% 12,2 17,9 12,7 10,7 7,2 12,7 

Hayır N 32 78 50 46 6 212 
% 65,3 51,7 37,3 23,4 8,7 35,3 
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Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a 
faydalı olabilir mi? 

Evet N 10 53 62 99 43 267 0,000 
% 20,4 35,1 46,3 50,3 62,3 44,5 

Kararsızım N 10 48 44 64 21 187 
% 20,4 31,8 32,8 32,5 30,4 31,2 

Hayır N 29 50 28 34 5 146 
% 59,2 33,1 20,9 17,3 7,2 24,3 

Kars’ta Devletin vermiş olduğu 
hizmetlerde özelleştirme 
yapılmasını ister misiniz? 
( Devletçilik ) 

Evet N 12 45 45 63 27 192 0,263 
% 24,5 29,8 33,6 32,0 39,1 32,0 

Kararsızım N 4 27 26 40 13 110 
% 8,2 17,9 19,4 20,3 18,8 18,3 

Hayır N 33 79 63 94 29 298 
% 67,3 52,3 47,0 47,7 42,0 49,7 

Devletin Kars’ta fabrika 
sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi 
yöntemini destekliyor musunuz? 

Evet N 40 116 96 143 47 442 0,565 
% 81,6 76,8 71,6 72,6 68,1 73,7 

Kararsızım N 1 16 16 21 8 62 
% 2,0 10,6 11,9 10,7 11,6 10,3 

Hayır N 8 19 22 33 14 96 
% 16,3 12,6 16,4 16,8 20,3 16,0 

Toplam N 49 151 134 197 69 600  
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde 
azalacağını düşünüyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile eğitim düzeyi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeye katılmayan ilköğretim 
mezunlarının oranı, ifadeye katılmayan diğer eğitim düzeylerinin oranından anlamlı derecede 
daha yüksektir. Eğitim düzeyi arttıkça da kararsız kalma oranı artmaktadır. 

“Yap-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı?” ifadesine verilen cevaplar ile 
eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, eğitim düzeyi 
arttıkça yap-işlet-devret modelini bilen kişi oranı da artmıştır.  

“Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi?” ifadesine verilen cevaplar ile 
eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, eğitim düzeyi 
arttıkça yap-işlet-devret modelinin faydalı olacağını belirten kişi oranı da artmıştır.  

“Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz?” 
ifadesine verilen cevaplar ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 
(p<0,05).  

“Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile 
eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). 

Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin 
bazı bölümleri özelleştirilmeli midir?” ifadesine verilen cevaplar ile eğitim düzeyi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeye katılan ilköğretim mezunlarının 
oranı, ifadeye katılan diğer eğitim düzeylerinin oranından anlamlı derecede daha düşüktür. H3 
hipotezi kabul edilmiştir. 

3. 14. Gelir Düzeyi ile Đfadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi 
Tablo 21 incelendiğinde ankete katılanların gelir düzeyi ile ifadelere verdikleri 

cevaplar arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. 
Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister 

misiniz?” ifadesine verilen cevaplar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır (p>0,05). “Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği başlatıp, 
maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine 
verilen cevaplar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).  “Kars 
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Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri özelleştirilmeli midir?” ifadesine 
verilen cevaplar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).   

“Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor musunuz?” ifadesine 
verilen cevaplar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna 
göre, ifadeye katılmayan 750-1500 TL aralığında geliri olan kişilerin oranı, ifadeye 
katılmayan diğer gelir aralığında olan kişilere göre anlamlı derecede daha düşüktür. “Yap-
Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var mı?” ifadesine verilen cevaplar ile gelir düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, gelir düzeyi arttıkça yap-işlet-
devret modelini bilen kişi oranı da artmıştır.  
Tablo 21: Gelir Düzeyi ile Đfadeler Arasındaki Đlişki (Ki-Kare) 

 

Gelir Düzeyi 
Toplam p 750-1500 

TL 
1500-
3000 TL 

3000-
5000 TL 

Kars’ta sanayi faaliyetleri ve fabrikalaşma 
yöntemlerini ve sistemlerini yeterli 
buluyor musunuz? 

Evet 
N 7 5 1 13 

- 

% 3,1 1,8 1,1 2,2 

Kararsızım 
N 6 12 8 26 
% 2,6 4,2 9,0 4,3 

Hayır 
N 215 266 80 561 
% 94,3 94,0 89,9 93,5 

Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini 
ister misiniz? 

Evet 
N 40 45 26 111 

0,078 

% 17,5 15,9 29,2 18,5 

Kararsızım 
N 29 40 11 80 
% 12,7 14,1 12,4 13,3 

Hayır 
N 159 198 52 409 
% 69,7 70,0 58,4 68,2 

Devletin Kars’ta sanayi sektöründe 
girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

Evet 
N 164 207 60 431 

0,601 

% 71,9 73,1 67,4 71,8 

Kararsızım 
N 33 36 11 80 
% 14,5 12,7 12,4 13,3 

Hayır 
N 31 40 18 89 
% 13,6 14,1 20,2 14,8 

Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu 
hizmetlerinin bazı bölümleri 
özelleştirilmeli midir? 

Evet 
N 106 144 44 294 

0,330 

% 46,5 50,9 49,4 49,0 

Kararsızım 
N 56 53 24 133 
% 24,6 18,7 27,0 22,2 

Hayır 
N 66 86 21 173 
% 28,9 30,4 23,6 28,8 

Özelleştirme ile işsizliğin belirli ölçüde 
azalacağını düşünüyor musunuz? 

Evet 
N 83 69 18 170 

0,004 

% 36,4 24,4 20,2 28,3 

Kararsızım 
N 58 67 23 148 
% 25,4 23,7 25,8 24,7 

Hayır 
N 87 147 48 282 
% 38,2 51,9 53,9 47,0 

Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında 
bilginiz var mı? 

Evet 
N 77 164 71 312 

0,000 

% 33,8 58,0 79,8 52,0 

Kararsızım 
N 41 29 6 76 
% 18,0 10,2 6,7 12,7 

Hayır 
N 110 90 12 212 
% 48,2 31,8 13,5 35,3 

Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı 
olabilir mi? 

Evet 
N 80 134 53 267 

0,001 

% 35,1 47,3 59,6 44,5 

Kararsızım 
N 89 78 20 187 
% 39,0 27,6 22,5 31,2 

Hayır 
N 59 71 16 146 
% 25,9 25,1 18,0 24,3 

Kars’ta Devletin vermiş olduğu Evet N 80 78 34 192 0,240 
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hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister 
misiniz? 
( Devletçilik ) 

% 35,1 27,6 38,2 32,0 

Kararsızım 
N 40 57 13 110 
% 17,5 20,1 14,6 18,3 

Hayır 
N 108 148 42 298 
% 47,4 52,3 47,2 49,7 

Devletin Kars’ta fabrika sektöründe 
girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

Evet 
N 172 207 63 442 

0,802 

% 75,4 73,1 70,8 73,7 

Kararsızım 
N 24 27 11 62 
% 10,5 9,5 12,4 10,3 

Hayır 
N 32 49 15 96 
% 14,0 17,3 16,9 16,0 

Toplam 
N 228 283 89 600 

 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

“Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi?” ifadesine verilen cevaplar ile 
gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, gelir düzeyi 
arttıkça yap-işlet-devret modelinin faydalı olacağını belirten kişi oranı da artmıştır. “Kars’ta 
Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz?” ifadesine verilen 
cevaplar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p<0,05). “Devletin 
Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı girişimcilere 
devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile gelir düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). 

3. 15. Meslek Đle Đfadeler Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi 

Tablo 22 incelendiğinde ankete katılanların meslek durumları ile ifadelere verdikleri cevaplar 
arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Kafkas Üniversitesinin özelleştirilmesini ister 
misiniz?” ifadesine verilen cevaplar ile meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,05). Buna göre, işçi ve çiftçiler Kafkas Üniversitesi’nin özelleşmesini istemez iken 
öğrenciler özelleşmesini istemektedir. “Devletin Kars’ta sanayi sektöründe girişimciliği 
başlatıp, maliyetinin altında Karslı girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” 
ifadesine verilen cevaplar ile meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna 
göre, ifadeyi destekleyen esnaf ve öğrencilerin oranı, ifadeyi destekleyen diğer meslek 
gruplarının oranından anlamlı derecede daha yüksektir.  

“Kars Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerinin bazı bölümleri özelleştirilmeli 
midir?” ifadesine verilen cevaplar ile meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,05). Buna göre, ifadeyi destekleyen memur ve öğrencilerin oranı, ifadeyi destekleyen 
diğer meslek gruplarının oranından anlamlı derecede daha yüksektir. “Özelleştirme ile 
işsizliğin belirli ölçüde azalacağını düşünüyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile 
meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeyi desteklemeyen 
çiftçilerin oranı, ifadeyi desteklemeyen diğer meslek gruplarının oranından anlamlı derecede 
daha yüksektir. Buna göre H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Uygulanan Ki-kare testi sonucunda, “Yapı-Đşlet-Devret modeli hakkında bilginiz var 
mı?” ifadesine verilen cevaplar ile meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 
Buna göre, Yap-Đşlet-Devret modeli hakkında bilgisi olan memur ve öğrencilerin oranı, diğer 
meslek gruplarının oranından anlamlı derecede daha yüksektir.  

“Yap-Đşlet-Devret modeli Kars’a faydalı olabilir mi?” ifadesine verilen cevaplar ile 
meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, Yap-Đşlet-Devret 
modelinin faydalı olacağını düşünen memurların oranı, diğer meslek gruplarının oranından 
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anlamlı derecede daha yüksektir. Yap-Đşlet-Devret modelinin faydalı olmayacağını düşünen 
çiftçilerin oranı ise, diğer meslek gruplarının oranından anlamlı derecede daha yüksektir. 

 “Kars’ta Devletin vermiş olduğu hizmetlerde özelleştirme yapılmasını ister misiniz?” 
ifadesine verilen cevaplar ile meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna 
göre, ifadeye katılmayan memur ve öğrencilerin oranı, ifadeye katılmayan diğer meslek 
gruplarının oranından anlamlı derecede daha yüksektir.  

“Devletin Kars’ta fabrika sektöründe girişimciliği başlatıp, maliyetinin altında Karslı 
girişimcilere devretmesi yöntemini destekliyor musunuz?” ifadesine verilen cevaplar ile 
meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, ifadeyi destekleyen 
memur ve işçilerin oranı, ifadeyi destekleyen diğer meslek gruplarının oranından anlamlı 
derecede daha düşüktür. 

Tablo 22: Meslek ile Đfadeler Arasındaki Đlişki (Ki-Kare) 

 
Meslek 

Toplam p 
Memur Đşçi Esnaf Öğrenci Çiftçi 

Kars’ta sanayi faaliyetleri ve 
fabrikalaşma yöntemlerini 
ve sistemlerini yeterli 
buluyor musunuz? 

Evet 
N 6 5 1 1 0 13 

- 

% 1,8 3,9 1,3 2,4 0,0 2,2 

Kararsızım 
N 19 3 1 2 1 26 
% 5,7 2,3 1,3 4,8 6,3 4,3 

Hayır 
N 309 120 78 39 15 561 
% 92,5 93,8 97,5 92,9 93,8 93,5 

Kafkas Üniversitesinin 
özelleştirilmesini ister 
misiniz? 

Evet 
N 63 14 18 14 2 111 

0,000 

% 18,9 10,9 22,5 33,3 12,5 18,5 

Kararsızım 
N 40 11 19 9 1 80 
% 12,0 8,6 23,8 21,4 6,3 13,3 

Hayır 
N 231 103 43 19 13 409 
% 69,2 80,5 53,8 45,2 81,3 68,2 

Devletin Kars’ta sanayi 
sektöründe girişimciliği 
başlatıp, maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere 
devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

Evet 
N 227 89 69 34 12 431 

0,006 

% 68,0 69,5 86,3 81,0 75,0 71,8 

Kararsızım 
N 43 25 7 4 1 80 
% 12,9 19,5 8,8 9,5 6,3 13,3 

Hayır 
N 64 14 4 4 3 89 
% 19,2 10,9 5,0 9,5 18,8 14,8 

Kars Belediyesi’nin vermiş 
olduğu hizmetlerinin bazı 
bölümleri özelleştirilmeli 
midir? 

Evet 
N 191 55 22 22 4 294 

0,000 

% 57,2 43,0 27,5 52,4 25,0 49,0 

Kararsızım 
N 65 24 23 16 5 133 
% 19,5 18,8 28,8 38,1 31,3 22,2 

Hayır 
N 78 49 35 4 7 173 
% 23,4 38,3 43,8 9,5 43,8 28,8 

Özelleştirme ile işsizliğin 
belirli ölçüde azalacağını 
düşünüyor musunuz? 

Evet 
N 93 39 23 14 1 170 

0,001 

% 27,8 30,5 28,8 33,3 6,3 28,3 

Kararsızım 
N 86 27 15 19 1 148 
% 25,7 21,1 18,8 45,2 6,3 24,7 

Hayır 
N 155 62 42 9 14 282 
% 46,4 48,4 52,5 21,4 87,5 47,0 

Yapı-Đşlet-Devret modeli 
hakkında bilginiz var mı? 

Evet 
N 212 39 31 23 7 312 

0,000 

% 63,5 30,5 38,8 54,8 43,8 52,0 

Kararsızım 
N 38 26 7 4 1 76 
% 11,4 20,3 8,8 9,5 6,3 12,7 

Hayır 
N 84 63 42 15 8 212 
% 25,1 49,2 52,5 35,7 50,0 35,3 

Yap-Đşlet-Devret modeli 
Kars’a faydalı olabilir mi? 

Evet 
N 178 44 25 14 6 267 

0,000 
% 53,3 34,4 31,3 33,3 37,5 44,5 

Kararsızım 
N 99 50 20 17 1 187 
% 29,6 39,1 25,0 40,5 6,3 31,2 
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Hayır 
N 57 34 35 11 9 146 
% 17,1 26,6 43,8 26,2 56,3 24,3 

Kars’ta Devletin vermiş 
olduğu hizmetlerde 
özelleştirme yapılmasını 
ister misiniz? 
( Devletçilik ) 

Evet 
N 105 39 29 17 2 192 

0,001 

% 31,4 30,5 36,3 40,5 12,5 32,0 

Kararsızım 
N 76 16 7 11 0 110 
% 22,8 12,5 8,8 26,2 0,0 18,3 

Hayır 
N 153 73 44 14 14 298 
% 45,8 57,0 55,0 33,3 87,5 49,7 

Devletin Kars’ta fabrika 
sektöründe girişimciliği 
başlatıp, maliyetinin altında 
Karslı girişimcilere 
devretmesi yöntemini 
destekliyor musunuz? 

Evet 
N 227 91 72 37 15 442 

0,001 

% 68,0 71,1 90,0 88,1 93,8 73,7 

Kararsızım 
N 40 15 3 3 1 62 
% 12,0 11,7 3,8 7,1 6,3 10,3 

Hayır 
N 67 22 5 2 0 96 
% 20,1 17,2 6,3 4,8 0,0 16,0 

Toplam 
N 334 128 80 42 16 600 

 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4. SONUÇ 
Düzgün Entegre karayoluna sahip olması gerekse hava limanını yapılması, gerekse 

demir yollarına bağlantı yaparak Karadeniz ve Akdeniz bağlantıları yapılarak, Doğu Anadolu 
bölgesinin Ulusal ve Uluslar arası Ticari yollarla bağlantısı sağlanabilinir. Demir yollarının 
bağlantı ayağı Marmaray Projesi ile bağlanarak Avrupa ülkelerine üretilen ürünleri 
ulaştıracaktır. BTK Demiryolu projesi uygulamaya geçer geçmez bölgede inşaat malzemeleri, 
tekstil, turizm, yedek parça, sanayi ekipmanları, firmalarının varlığı artmaya başlamıştır. 
Lojistik taşıma firmaları, Sağlık, paketleme, Montaj faaliyetleri, Organik tarım ürünleri, Đnşaat 
Sanayisi, Lokanta ve Otel, Petrol ve Kimyasal Ürünlerin üretilmesi alanlarında birçok 
firmaların Kars Đlinde istihdam yaratması beklenmektedir. Sonuçta Kars Đlinde ve komşu 
illerde lojistik hizmetlerinin yanında sanayi gibi yan sektörlerdeki artışlar beraberinde 
bölgedeki istihdamı artıracaktır. Bölgeden verilen göçlerin geri dönmesi muhtemel olurken, 
yeni göçlerin önün geçilecektir. Türkiye''in göç sorununun temelinde istihdam yatmaktadır. 
Đstihdam yaratılan bölgeler en az göç veren illerdir. Đstihdam açısından Kars ve komşu illeri 
için en uygun proje BTK olduğu ve çok hızlı faaliyete geçmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Araştırmamız sonucunda Kars ilinin ekonomik açıdan Türkiye ekonomisine katkısının 
zamanla azaldığı, TÜĐK verilerinden görülmektedir. Hükümetler radikal kararlar alıp Kars ve 
benzeri birçok ilde 100 TL mal ettiği bir tesisi gerekirse 50 veya 40 TL’ye ilde yaşayan halka 
satarak girişimciliği özendirmelidir. Bu birçok esnafın birleşerek şirketleşmesinde vermiş 
olduğu teşvikleri artırmalıdır. Örneğin bölge halkı ağırlıklı olarak geçim kaynağının 
hayvancılık olduğu bilinmektedir. Đlin ve bölge ilerin sıkıntısı deri işletme sanayinin 
olmamasıdır. Süt ve Süt Entegre Tesislerinin olmaması dikkat çekicidir. Ayını şekilde Et ve 
Et üretim bütünleşmiş tesisleri kurulabilinir. Kars Đlinde acilen kapatılan, et üretim tesislerinin 
ve yem fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi gerekmektedir. Bu bölge hayvan ticaretinde 
üretim maliyetlerini düşüreceği, üretimin şirketleşme boyutuna getirerek büyütüleceği tahmin 
edilmektedir. Devlet bu tür işletmeler kurup ihale ile girişimcilere devredebilir. Gerekirse 
devlet zarar etmeyi bilmelidir. Bu mikro açıdan zarar gibi görünse de makro açıdan büyük 
kardır. Türkiye ekonomisi açısından Kars Đli zamanla bu zararını kapatarak, yapılan bu 
yatırımlar sayesinde GSYĐH katkı sağlamaya başlayacaktır. Bu tür projeler YĐD modeli 
sayesinde ilin ekonomik refahı artacak olup geriye göç olgusu hızlanarak, nüfusunun artması 
kaçınılmaz olacaktır.  

Bizden sonraki araştırmacılarımızın geriye göç olgusu üzerinden çalışmalara 
yapmasını tavsiye ederiz. Kars ilinin ekonomisinin yükseltilmesi geriye göçü hızlandıracağını 
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tahmin etmekteyiz. Kırsal ve az gelişmiş ekonomiye sahip diğer illerimiz açısından birçok 
araştırmacılara yol tutması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  Kars ilinin lojistik 
merkez olması, özelikle Ağrı, Ardahan gibi az gelişmiş illerin üretim dallarının kayması ile bu 
illerin istihdamını artırılması beklenmektedir. Bu illerimizde en fazla göç veren iller 
arasındadır. Sebebi üretimin yeterli olmaması sebebiyle istihdam olanaklarının 
yetersizliğinden büyük şehirlerde iş aramak amacıyla çok göç verilmesidir. Proje bu üç ilin 
gen nüfus göçünü önlemekte yeterli olacağını tahmin etmekteyiz.  
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