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Dergimiz!sistemine!üye!olmadan!yayın!kabul!edilmez.!
Dergimizin!yayın!kabul!ettiği!alanları!dışında!yapılan!çalışmalar!kabul!edilmez.!
Dergimizin!yayın!süresi!yılda!6!defa!olmak!üzere;!Ocak,!Mart,!Mayıs,!Temmuz,!Eylül!ve!Kasım!
aylarında.! Bu! sürelerde! derginin! yayın! sistemine! bağlı! olarak! kaymalar! oluşturabilir.! Bu!
nedenle!dergimiz!hiçbir!talep!ve!sorumluluk!altında!bulunmaz.!
Hiçbir! çalışmanın! bir! başka! çalışmadan! farklılığı! veya! üstünlüğü! yoktur.! Her! bir! yazar! ve!
çalışma!aynı!hak!ve!eşitliğe!sahiptir.!Her!hangi!bir!ayrıcalık!tanınmaz.!
Hiçbir!yazar!dergimiz!üzerinde!bir!hak!iddiasında!bulunamaz.!
Yapılan!her!bir!çalışmanın!sorumluluğu!tek!taraflı!olarak!yazara!aittir.!Dergimiz!bu!konuda!
bir!yükümlülük!altına!sokulamaz.!
Dergimize!gönderilen!çalışmaların!her!türlü!hakkı!yazar!tarafından!dergiye!verilmiştir.!Bu!
işlem!için!yazardan!bir!imza!ve!onay!bilgisi!istenmez.!Sisteme!yüklenen!çalışmalar!her!hakkı!
ile!dergimize!devredilmiş!olur.!
Dergimiz! bünyesinde! değerlendirilmek! koşulu! ile! gönderilen! çalışmaların,! her! hangi! bir!
nedenle!bir!başka!yerde!kullanılmamış!veya!değerlendirmeye!gönderilmemiş!olması!gerekir.!
Böyle! bir! durumunda! çalışma! reddedilir! ve! yazar! hakkında! hukuki! işlem! başlatılır.!
Yayınlanmış!olsa!bile!yayından!kaldırılır.!
Çalışmaları! değerlendiren! alan! editörleri! ve! hakemler! tamamen! bağımsız! hareket! ederler,!
dergimizin!editör!ve!hakemler!üzerinde!bir!yaptırımı!ve!özel!talebi!olmaz.!
Her!bir!çalışma!alanında!uzman!iki!hakem!tarafından!değerlendirilip,!iki!hakemden!olumlu!
görüş!alan!çalışmalar!sıraya!alınmak!koşulu!ile!yer!olması!durumunda!ilk!sayıda,!yoksa!bir!
sonraki!sayıda!yayına!alınır.!
Dergimizde!çalışmaları!değerlendirme!süresi!(hakemlerden!gelen!dönüşlere!göre)!iki!aydır.!
İki!ay!içerisinde!dönüş!alınamayan!çalışmalar!bir!başka!hakeme!yönlendirilir.!Bu!durumda!
süre! uzayabilir! ve! bu! durumda! yazar/yazarlar! hiçbir! hak! iddiasında! bulunamaz,! makaleyi!
sistemden!çekemez.!
Yazarlar! çalışmalarının! hangi! hakemler! tarafından! değerlendirildiğini! bilemez! ve! bilmek!
isteme! hakkına! da! sahip! değildir.! Bu! durum! sadece! baş! editör! tarafından! bilinir! ve! gizli!
tutulur.!
Yayın! değerlendirmesine! ilişkin! hakem! raporu! ilgili! birinci! yazara! gönderilir.! Düzeltme!
istenen!çalışmaların!düzeltme!süresi!15!gündür.!Bu!süre!içerisinde!düzeltmesi!yapılmayan!
çalışmalar!sistemden!çıkarılıp!reddedilir.!Bu!durumda!yazar!dergimiz!hakkında!bir!yaptırım!
hakkına!sahip!olamaz.!
Düzeltmeler!majör!ve!minör!şeklinde!yapılır.!Her!bir!düzeltme!sadece!iki!hakka!sahiptir.!İki!
talep!doğrultusunda!istenen!düzeltmenin!yapılmaması!durumunda!çalışma!otomatik!olarak!
reddedilir.!
Tez,!sunum!veya!bildiri!şeklinde!daha!önce!kullanılmış!çalışmalar!makaleye!dönüştürülüyor!
ise!mutlaka!daha!önceki!kullanımına!yönelik!bilgi!makalenin!dipnotunda!bulundurulmalı!ve!
açıklanmalıdır.!Aksi!durumda!intihal!olarak!kabul!edilir!ve!dergimiz!bu!yükümlülüğü!kabul!
etmez.!
Dergimiz!bünyesinde!değerlendirmeye!alınan!ve!birden!fazla!yazarlı!çalışmalarda!çalışmayı!
dergimiz!üyelik!sistemine!yükleyen!yazar!muhatap!alır,!diğer!yazarlarla!bir!ilişki!içerisinde!
bulunmaz!ve!diğer!kişilere!bilgi!vermez.!
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SERBEST ZAMAN ETKĐNLĐKLERĐ OLARAK ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN
REKREATĐF ETKĐNLĐKLERE KATILMALARI VE SOSYALLEŞMELERĐ
ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ
Arş. Gör. Dr. Sadık SERÇEK∗ Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK∗∗
Öz
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliğine katılma eğilimlerini belirlemek ve aynı
zamanda bireylerin serbest zamanlarında katıldıkları rekreasyon etkinliklerinin kişilerin sosyalleşme durumlarına
ne denli etkide bulunduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014 - 2015
öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ölçme aracına cevap
veren toplam 550 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı öğrencilere elden ulaştırılarak yüz yüze görüşme
yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Analiz yöntemi
olarak; betimsel istatistiklerin yanında, Đlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA), En Az Anlamlı Fark (LSD) sınaması, Korelasyon ve Regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak
rekreasyon aktivitelerine katılmanın, bireylerin sosyalleşmeye katkısının incelendiği bu çalışma bireysel
farklılıklara rağmen rekreasyonun sosyal bütünleştirici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Serbest Zaman, Sosyalleşme.
JEL KOD: L83

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPATION TO RECREATIONAL
ACTIVITIES AS A LEISURE ACTIVITY AND SOCIALIZATION OF UNIVERSITY
STUDENTS'
Abstract
This study has been carried out to research the university students' tendency level of participation to
recreational activities and how much these activities contribute to socialization during their leisure time. The
study group contains 550 participants who are students in Dicle University and Mardin Artuklu University
during 2014 and 2015 educational season. Face to face interviewing method was used as means of collecting
data for the study. The data derived from the study was evaluated via SPSS software. In addition to descriptive
statistics, independent t-test, One-way variant, testing of the smallest meaningful difference, correlation and
regression on analyses were used as means of analyzing methods. To sum up, in spite of gender differences, it
can be possible to say that recreational activities have holistic feature in socializing.
Key Words: Recreation, Leisure Time, Socializing.

1. GĐRĐŞ
Günümüzde gelinen noktada; teknolojinin ilerlemesiyle çalışma saatlerinin kısalması,
kol gücünden robot gücüne geçilmesiyle insanların daha hareketsiz bir yaşam tarzına mecbur
kalmaları insanların serbest zamanlarını değerlendirmelerinde daha seçici davranmalarına
∗
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sebep olmaktadır. Hatta bir zorunluluk gereği olarak insanlar iş hayatının getirdiği ağır
zihinsel yorgunluktan kurtulmak ve sağlıklarını koruyabilmek için kendi yapılarına ve
yeteneklerine uygun rekreatif etkinlikler yapmaya yönelmişlerdir. Kökü latince “recratio”
kelimesinden gelen “rekreasyon” yenilenmek, tazelenmek ya da yorgunluğunu gidermek
anlamına gelmektedir. Rekreasyon kelimesi günümüzde insanların serbest zamanlarında kendi
özgür katılımları ile gerçekleştirdikleri etkinliklerin tümünü ifade etmektedir.
Bununla birlikte, günümüzde rekreasyona duyulan ihtiyaç her alanda kendini
göstermektedir. Bu ihtiyaç insanların yaptıkları ağır işlerden sonra kendini gösterdiği gibi en
hafif işleri gerçekleştirenlerin de kendini yenilemeye ihtiyaç duyduğu aşikardır. Rekreasyon
kavramına hayatın her alanında ve her yaş grubunda başvurulmaktadır. Sadece profesyonel
anlamda çalışan insanların değil çocukların, gençlerin, öğrencilerin, üniversitelilerin,
yaşlıların, engellilerin rekreasyona ve rekreatif etkinliklere ihtiyaçları vardır.
Üniversitelerde öğrenim gören gençlerin ergenlik dönemini yaşamakta olduğu
düşünüldüğünde üniversitelerdeki rekreatif etkinlik ihtiyacı daha anlamlı olmaktadır.
Đncelenen alan itibariyle üniversiteliler derslerinden ve zorunlu ihtiyaçları için harcadıkları
zamanlardan arta kalan zamanlarında psikolojik sıkıntılarını atmak, sosyalleşmek, kültür ve
bilgi birikimlerini arttırmak, sportif anlamda sağlıklı olabilmek amacıyla rekreasyon
etkinliklerinden faydalanmalıdırlar. Bu sayede bahsi geçen olumlu etkilerden
faydalanabilecekler ve hem sosyo-kültürel hayatlarında hem de profesyonel yaşamlarında
başarıya ulaşmaları kolaylaşacaktır.
Toplumsal yaşamda, üniversiteler sadece eğitim ve öğretimin yapıldığı yer değil aynı
zamanda sosyalleşmenin en yoğun yaşandığı yerdir. Bu nedenle öğrencilerin ihtiyaç ve
isteklerine duyarlı davranmak, öğrencilerin sürekli desteğini, beğenisini ve güvenini sağlamak
üniversite yönetimleri için önemlidir. Öğrencilerin rekreatif faaliyetlerde geçirdikleri zamanın
sosyalleşmelerine yardımcı oldukları, bu nedenle rekreasyon faaliyetlerine katılan pek çok
konuda yorum yapan öğrencilerin gerçekte yalnız olmadığı düşünülmektedir. Aynı zamanda
rekreasyon faaliyetlerine katılıp kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilen öğrenciler,
gerçekte dışa açılma eğilimi göstermekte, bu da sosyalleşmesini arttıran bir sebep olarak
görülmektedir. Bu bilgilerin ışığında, üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlere katılma
düzeylerini ölçmek amacıyla yapılan araştırmada ilk olarak; serbest ve boş zaman kavramları,
daha sonra yalnızlık kavramı açıklanmaya çalışılacak, en son bölümünde de istatistiksel
veriler ışığında değerlendirmeler yapılacaktır. Çalışmanın alana katkısı da yapılan bu analizler
sonucunda ortaya çıkan verilerle şekillenecektir. Sosyalleşme ve rekreasyon faaliyetleri
üzerine de yapılan birçok araştırmaya ek olarak yapılan bu çalışmanın üniversite
öğrencilerinin durumu bakımından konuya farklı bir perspektif getireceği düşünülmektedir.
Rekreasyon ve sosyalleşme ilişkisinin temelinde her yaştan ve gruptan insanın
rekreasyon aktivitelerine nasıl yönlendirildiği ve buradan edinilen tecrübelerin onun yaşamını
nasıl etkilediği soruları yatar. Bu noktadan hareketle; bu çalışmada bireylerin sosyalleşme
sürecine etki eden faktörlerin yanında, son yıllarda günlük hayatta önemli bir yer tutan
rekreasyon kavramının sosyalleşme sürecinde bireyler üzerindeki etkisinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Rekreasyonun üniversite öğrencileri üzerindeki etkisi ve rekreasyon
aktivitelerinin eğitim sürecine yapacağı katkılar belirlenmeye çalışılacaktır.
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2. LĐTERATÜR
2.1.

Rekreasyon ve Boş Zaman Kavramları

Çalışma yaşamının yaratmış olduğu ruhsal ve fiziksel yorgunluğun giderilmesi kadar
insanların sosyal bir varlık olarak farklı şeylerle de ilgilenmesi, serbest zaman ve bu zamanda
yapılan etkinlikleri de önemli bir gereksinim haline getirmektedir. Cinsiyet, ırk, inanç, yaş ve
görev farkı gözetmeksizin herkes aynı miktarda zamana sahiptir (Sisley, 1983). Sözlük anlamı
olarak zaman sözcüğüne bakacak olursak; bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya
geçmekte olduğu süre veya vakittir. Zamanın özelliklerine göz gezdirirsek, ödünç alınamayan,
kiralanamayan, satın alınamayan, çoğaltılamayan, depolanamayan, tasarruf edilemeyen,
kullanılarak tüketilen, iyi değerlendirilemediği takdirde boşa geçirilerek kaybedilen
özelliklere sahiptir. Zaman, bir sinema filmi gibi sürekli akıp giden, ne olduğunu tam olarak
bilemediğimiz, sorgulayamadığımız, sorsak bile pek kavrayamadığımız (Bozkurt, 1992),
belirli aralıklarla ifade edilen (saat, gün, yıl gibi) soyut bir kavramdır.
Serbest zaman, bireylerin sosyal hayatı için en temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir
zamandır. Đyi bir işi veya mesleği icra eden bir profesyonel gibi bu zaman iyi kullanılmalıdır.
Bu aynı zamanda çağdaş, modern, bilgi toplumunun insanı için gerekli olan bir değerdir.
Zamanın ustası olmak bilgi ufkunu geliştirerek ve bilinçli uygulama alışkanlıkları kazanılarak
elde edilebilir. Zaman ustası, çeşitli ihtiyaç grupları için dengeli ve yeterli zaman ayırabilen
kişidir. Ancak, zaman ustası olabilmek için karşılaşılan ilk engel, kişinin kendi
davranışlarıdır. Çünkü insan zamanını nasıl kullanacağı hakkında yeterince düşünmez,
kendini yeterince tanımaz, gerektiği ölçüde zaman kavramını ve özelliklerini bilmez ve kendi
kendisini ve başkalarının kendi hayatını darmadağın etmesine izin verir (Karaküçük, 1999).
Uluslararası Serbest Zamanları Đnceleme Grubu, serbest zaman etkinliklerinin
niteliğini açıklarken, bireyin özgür iradesiyle gerçekleştirebileceği dinlenme, eğlenme, bilgi
veya yeteneklerini geliştirme, toplumsal yaşama gönüllü olarak katılma gibi uğraşılar olarak
tanımlamaktadır (Tezcan, 1994). Serbest zamanın değerlendirilmesinde kültürel normlar ve
aktarımların etkin bir rol oynamasının temelinde sinema, konser, düğün, eğlence, sanat,
müzik, turizm, rekreatif etkinliklerin bireye farklı anlam yüklemesi, yarattığı etki ve
sonuçların birbirinden faklılık göstermesi yatmaktadır (Haller, Hadler & Kaup, 2012).
Bununla birlikte günümüzde özellikle 21. yüzyıl rekreasyon program ve hizmetlerini
etkileyecek unsurlar arasında irdelenmesi gerekenler “değerlerde farklılaşma, demografik
değişim, sağlık sorunları, çalışma – serbest zaman ilişkisi” alanlarındaki gelişmelerdir
(Kesim, 2008).
Kraus (1985) kısa tanımıyla “rekreasyon kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden sonra
yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan etkinliklerdir”. En çok bilinen anlamlarından
biriyle rekreasyon yorgunluk sonrası dinlenme amaçlı etkinliklerdir. Bu etkinlikler kişiyi
rahatlatır, yeniden dinç hale getirir ve işe hazırlar. Çoğu kez sadece eğlence amaçlı olduğu
düşünülür ve bir amaç yüklenmez. Boş zamanlarda haz, mutluluk ve gönüllülük ana hedeftir,
deneyimler ise araçtır (Voight, 1998).
Rekreasyonun değişik sosyal, ekonomik yapı ve görüşlere sahip toplumlarda değişik
biçimlerde yorumlanması, algılanması rekreasyonun tanımının sayıca çokluğunu ve
farklılığını oluşturan önemli bir etmendir. Anılan etmenlerin en önemlileri bireyin içinde
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yaşadığı toplumun sosyal, kültürel, ekonomik yapısı, bireyin fiziksel yapısı, sahip olduğu
parasal olanaklar ve boş zamandır (Akesen, 1984). Bütün bunlara karşın hangi sosyal,
ekonomik yapı ve görüşe sahip toplumda olursa olsun, bireylerin rekreasyon etkinliklerini
gerçekleştirmede bazı benzer etmenlere bağımlı kaldıkları bir gerçektir.
Sosyolog Neumayers’a göre, rekreasyon kişinin bireysel ya da toplu olarak yaptığı
etkinlikleridir. Kendi içinde özgürlük ve haz duygusu veren özelliğe sahiptir. Her iki halinde
de, bireysel veya grupla, rekreasyonun bireyin duygusal, fiziksel ve sosyal yönden
gelişmesinde önemli rolü vardır (Kaba, 2009).
Kampüs Rekreasyonu öğrencilerin eğitim ve öğretim dışındaki saatlerini etkinlikler ile
zenginleştirmek, öğrencilerin grup içi davranışlarını, başkalarını yönlendirmelerini, liderlik
yapmalarını ve özgüvenlerini geliştirmek, özel yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla sağlık
ve güvenlik gibi alanlarda çeşitli programlar uygulamak, akademik ve idari personel aileleri
ve çocuklarına yaygın rekreasyon hizmeti sunmaktır. Kampüs rekreasyonunun amaçlarını iki
ana başlık altında toplamaya çalışırsak birincisi rekreasyonel spor hizmetleri, ikincisi informal
spor hizmetleridir. Kampüs rekreasyonu öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca pozitif
anlamda gelişimlerini ve olgunlaşmalarını hedef almaktadır. Bu bağlamda dayanışma,
yardımlaşma, sosyalleşme, kişilik kazanma ve kendilerine güven gibi özellikler ön plana
çıkmaktadır.Üniversite rekreasyon hizmetlerinin temel felsefesi üniversite öğrenci ve
mensuplarına sportif rekreasyon hizmetleri; açık hava eğitim programları, halka hizmet
programları, akademik yönü güçlü öğrencileri üniversiteye yönlendirme ve güçlü üniversite
imajı oluşturmayı amaçlar (Kesim, 2008).
Hiç kuşkusuz modern toplumların en yaygın sosyal etkinliklerinden birisi
rekreasyondur. Rekreasyonun sosyal fonksiyonları olarak, sosyal ve kültürel zevkler ile
duyarlılık kazandırır. Bireylerin boş zaman kavramlarının sağlıklı değerlendirilmesine,
hoşgörü ortamının artmasına, bireylerin ve toplumun sosyal sorumluluklarını yerine
getirmesine, rekreasyon, yapanların belirli bir statü ve bireyin ait olduğu topluma mensubiyet
duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal
kalkınmalarına yardımcı olur. Özellikle bireylerin ait oldukları topluma mensubiyet
duygularının pekişmesini sağlar. Sonuç olarak toplumsal birlikteliğin sağlanmasında yardımcı
olduğu söylenebilir (Yetim, 2005).
Literatüre baktığımızda, rekreasyonun diğer etkinliklerden ayrılan birçok temel
özelliğini görmekteyiz. Bu özellikler, birçok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. Örneğin,
Torkildsen (1999) rekreasyonun özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır:
• Rekreasyon kişiseldir ve aktivitelerde bireysel tatmin olmalıdır.
• Aktivitelere katılımda gönüllülük esastır. Bireyin tatmin olabileceği ve özgürce
seçebileceği aktiviteler sunulmalıdır.
• Fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal aktivitenin içinde yer alabilir. Bu nedenle,
programlar bireyin bütünü ile ilgili olmalıdır.
• Rekreasyon canlandırıcıdır ve neşe vericidir. Aktivitelerin belirli bir değeri ve
özendiriciliği olmalıdır.
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• Genellikle bir oyun ile ortaya çıkar. Bu nedenle, oyunun ruhunda temelinde bireye
seçeme şansı verilmesi ve bireyin teşvik edilme felsefesi olmalıdır.
• Tüm rekreatif deneyimler birbirinden farklıdır ve kendine has özellikleri vardır. Bu
nedenle, aktivitelerin temelinde bireyin en üst seviyede tatmin edilmesi hedefi olmalıdır.
Karaküçük (2005) bireylerin, rekreatif etkinliklere katılım, amaç ve beklentilerinin de
yapılacak bir sınıflandırmada etkin bir faktör olacağını belirterek aşağıdaki sınıflamanın
yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Tablo 1: Rekreasyon Sınıflandırılması
Amaçlarına Göre
Dinlenmek; bedenen ve
ruhen tamamen dinlenmek

Çeşitli Kriterlere Göre
Yaşa göre; genç, yetişkin
vb.

Özel İşlevlerine Göre
Orman rekreasyonu; piknik, balık
avcılığı veya trekking

Kültürel; tarihi eser ve müze
ziyareti

Katılım sayısına göre;
bireysel, grup veya aile

Sosyal rekreasyon; insanların bir araya
gelerek yaptıkları aktiviteler

Toplumsal;
ilişkiler kurmak

Zamana göre; yaz, kış,
günlük veya haftalık vb.

Uluslararası rekreasyon; uluslar arası
etkinliklere katılmak

Sportif; seyirci veya aktif
spor yaparak

Mekâna göre; açık veya
kapalı

Fiziksel rekreasyon;
Sportif aktiviteler

Turizm; başka mekânlara
seyahat etmek

Sosyolojik içeriğine
göre; lüks veya
geleneksel

Ticari rekreasyon; katılımın para ile
olduğu aktiviteler

Sanatsal; sanatın bazı
dallarını yapmak veya
ilgilenmek

Sosyolojik içeriğine göre;

Estetik rekreasyonu; sanat olaylarını
izlemek veya ünlü müzik yapıtlarını
dinlemek

toplumsal

lüks veya geleneksel

Kaynak: Karaküçük, S. (2005)

Günümüz endüstri toplumlarında, toplumsal işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişim
düzeyine uyarak, rekreatif etkinliklerin sayıları ve çeşitleri artmıştır. Artık rekreatif etkinlikler
çok sayıda tüketicisi olan bir ürün olarak kabul edilmektedir. Sayılarının fazlalığı nedeniyle
birçok başka ürünün tanıtımı için rekreatif alanlardaki stadyum izleyicileri; televizyon, gazete
ve dergi okuyucuları tercih edilmektedir. Politikacılar halkta olumlu imaj yaratabilmek için
rekreasyon organizasyonlarında ve ödül merasimlerinde görünmeye özen gösterir olmuşlardır.
Hükümetler toplumsal çözülmeyi önlemek, insanların anarşi ve teröre yönelmesini
engellemek için rekreasyonu önemsemeye, rekreatif tesis ve organizasyonlarına yatırım
yapmaya başlamışlardır.
Rekreasyonun önemli işlevlerinden birisi bireyin bir gruba ait olma duygusunu
aşılaması ve geliştirmesidir. Sosyal bir varlık olan insanın sosyalleşme sürecinde önemli
değerlerden birisi de aidiyet duygusudur. Aileye, takıma, millete ait olma, kişinin toplumda
üstlendiği rolün belirlenmesinde, belirli bir statü kazanmasında önemli bir olgu olarak
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görülmektedir. Rekreasyon alanında elde edilecek başarılar bu duyguların artarak devam
etmesine ve bireylerin sosyalleşmesine yardımcı olacaktır (Nirun, 1990).
Eğitimin başlangıç noktasında da, kısa ve uzun vadeli amaçlarının temelinde de insan
vardır. Bu anlamda eğitimin bir parçası olarak rekreasyon, toplumsal sağlık, huzur ve barış
için insanın bütünlüğüne ve tüm kişiliğine katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmelidir.
Üniversitede rekreasyon etkinliklerinin amacı, üniversite gençlerine sporu sevdirmek ve
onlara yaşam boyu sağlık için spor yapma fikrini aşılayabilmektir. Bu grubun sporu sevmesi
ve spor ile uğraşması çevresindeki insanlarında spora yönelmesi bakımından önemlidir.
Türkiye’deki çeşitli sosyal hareketlenmelerde en etkili ve her zaman içinde olan kesim
üniversite gençliğidir. Türkiye’nin yakın dönemde yaşadığı 1980 öncesi gençlik olayları çok
iyi bir tahlilden geçirilirse spor ya da diğer sosyal içerikli aktivitelerin ne kadar önemli olduğu
anlaşılacaktır. Rekreasyon, eğitim sistemi içinde gereken yeri ve önemi alıyor ise, bireye bu
ihtiyaçlarını karşılama olanağı sağlanmış olur. Sosyal tatmini yaşayan birey mesleki yönden
eğitilmek, toplumsal idealleri benimsemek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya hazır
durumdadır.
2.2.

Sosyalleşme Kavramı

Tüm bireyler bir grup içinde doğar ve toplumsal niteliklerini bu gruplarda kazanırlar.
Ayrıca toplumlar, bireylerin fiziksel çevrelerine uyma çabalarının bir sonucudur. Toplumsal
hayat sayesinde insan, kendini diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerini ortaya çıkarmış,
geliştirmiş, sosyalleşmiş ve kültürü meydana getirmiştir. Sosyalleşme kavramı sosyologlar
tarafından değişik şekillerde tanımlansa da, genel olarak sosyalleşme kavramı, bireylerin
sosyal yaşama hazırlanma, bütünleşme ve uyum gösterme süreci olarak kabul edilir
(Dönmezler, 1984). Sosyalleşme; toplumdaki mevcut yada beklenen rolleri yerine getirmek
için gerekli olan becerilerin, bilgilerin, değerlerin, eğilimlerin ve benlik algılarının
özümsenmesi ve gelişimi olarak tanımlanmaktadır (Kenyon ve McPherson, 1974). Başka bir
tanımlamaya göre sosyalleşme bireyler, gruplar, sosyal kurumlar ve kültürel aktiviteler
tarafından ortaya çıkarılan etkileşim sürecidir (Öztürk Akçalar, 2007).
Sosyalleşme, bireylerin fiziksel yapıları ve biyolojik faktörleri maddi temellerini;
zekâsı ve içgüdüleri ise insanın manevi yapısını oluşturmaktadır. Ayrıca ailesi ve bağlı olduğu
toplumdan almış olduğu değerler de insann manevi temelini şekillendirmektedir (Güney,
2000). Bu değerler sosyalleşme kavramının tanımlanmasında önemli bir noktadır.
Sosyalleşmede de; bireyin topluma, toplumun bireye bilgi aktarımını sürekli hâle getirdiği
görülmektedir. Kişilerin belli dönemlerde sosyalleşme sürecine ilişkin etkileşim yoğunluğunu
arttırdıkları ya da azalttıkları fakat bu sürecin asla son bulmadığı belirtilmiştir. (Alpaslan,
2012: 182).
Birey, sosyal yaşam içinde pek çok etkileşim içine girer ve kendine özgü davranış
kalıplarını, kurduğu bu etkileşimler aracılığıyla oluşturur. Sosyalleşme sürecinde toplumun
düşünce, davranış ve değer yargıları, kültür sayesinde bireye aktarılmaktadır ve hiç kuşkusuz,
toplum bireylerinin geniş anlamda birbirlerini etkilemesine en büyük ortamı günümüzde kitle
iletişim araçları ile oluşturmaktadır (Đsen ve Batmaz, 2002). Sosyalleşmeden söz edebilmek
için bireyin diğer insanlarla etkileşimi sonucu oluşan psiko-sosyal öğrenmenin de meydana
gelmesi gerekmektedir. Birey bu süreçte sosyal yaşama uyumu etkin biçimde öğrenir. Bu
öğrenmenin gerçekleştiği ortamlardan biri de rekreasyon ortamıdır (Özdinç, 2005).
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Sosyalleşme, belirli bir grubun veya toplumun yaşam şekillerinin öğrenilmesi ve
karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Bu etkileşim sürecinde, toplumdaki kalıp davranışlar birey
tarafından kişiselleştirilir ve o topluma ait bir kimlik geliştirir (Demir, 2004). Ancak, burada
önemle belirtilmesi gereken, sosyalleşme, sadece kişinin standart bir davranış kalıbına uyarak
şekillenmesi demek olmadığıdır.
Sosyalleşme sürecinin içeriği ve biçimi öğrenme yoluyla belirlenmektedir.
Sosyalleşme bireyi toplumun ve grupların bir üyesi haline getiren değer, tutum ve
davranışlarını kurumsallaşmış normlarla uygun olarak tanımlayabilmesine olanak veren bir
kültürleşme sürecidir (Öktem, 2003). Sosyalleşme sürecinin iki boyutu vardır. Birincisi
psikolojik boyuttur. Birinci boyut bireyin toplum ve onun alt kategorileri içerisinde gelişip
kalıba sokulduğunu ileri sürer. Đkincisi boyut ise sosyolojik boyuttur. Bu boyut bir bireye
sosyal beklentilere uygun biçimde davranmasının öğretildiğini öne sürer (Başaran, 1980).
Sosyalleşme sürecinin, kültürel normlar ve bir bireyin toplumda oynayacağı rollerle
ilgili olan tutumları, değerleri, bilgiyi ve davranışları ürettiği düşünülür. Sosyalleşmenin resmi
ve gayri resmi kanallar ile oluştuğu söylenebilir. Üniversiteler, çevresel yapılar ve toplum
merkezli programlar resmi kanallar olarak göze çarpmaktadır. Aile, akran grupları ve
rekreasyon etkinlikleri gayri resmi sosyalleşme kanallarıdır. Her bir kişi için, bir grup
sosyalleştirici kişi, bireyler üzerinde etki yapıp ve onu belli aktivitelerin içine çekerken,
bazılarından da uzaklaştırır. Bir bireye tanıtılan sosyal deneyimler; tutumlar, değerler ve
davranışlar şeklinde sonuçlar üretir (Greendorfer, 2002).
Sosyalleşme süreci çeşitli sosyal çevrelerde, çok sayıda insanla, birçok farklı yolla
kazanılır. Anne babalar, arkadaşlar, öğretmenler oyun ya da takım arkadaşları, antrenörler, iş
arkadaşları, sevgililer, eşler vb. farklı çevrelerde bu sürece katkıda bulunurlar. Sosyalleşmede
etkili olan bu faktörler toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu ve önemli
organizasyonlardır(Yetim, 2000).
Sosyolojik açıdan rekreasyon ise, konuya geniş bir perspektiften bakıştır. Burada
hareket edilen alan bizzat toplumun işleyen bütünü ve sosyo – kültürel yapı içinde, bütünden
bir parçaya; spora yaklaşmaktır. Toplum içinde ortaya çıkış özellikleriyle yerine göre bir olay,
yerine göre ise olgu niteliği taşıyan spora toplumun bütünü içinde yaklaşmak daha uygun
olacaktır. Rekreasyon aktivitelerin ayrıca toplumsal bir yönü de vardır ki eğitimciler, bir
ülkede düzenli rekreatif etkinlikler yapan nüfusun çoğalmasını o ülkenin uygar olma
durumunun bir göstergesi olarak kabul etmektedirler (Arslan, 1986). Sosyal gelişim bireyin
davranışlarına bakarak değerlendirilebilir. Gelişim söz konusu olduğuna göre belli bir
ilerleme görülmesi gerekir. Bu ilerlemede değişmeler süreç içerisinde kolaydan zora, basitten
karmaşığa gider. Rekreasyonun farklı din, dil, ırk ve ideolojilerdeki bireyleri kaynaştıracağı,
bireyler arasında bir bütünlük sağlayacağı ve toplumsal barışa katkı sağlayacağı düşüncesiyle
değişik kültürlerden gelen üniversite öğrencilerinin nasıl bir sosyalleşme içinde oldukları ve
toplumsal bütünlüğümüze nasıl bir katkı sağladığının araştırılması çalışmamızın önemini
ortaya koymaktadır.
Alanyazındaki bu bilgilerden yola çıkılarak; şehirlerde sosyal olma çabalarının
başında grup halinde yapılan rekreasyon etkinlikleri akla gelmektedir. Sosyalleşme
duygularının arkasında yatan nedenin sosyal beceri eksikliği olduğu ve ergenlerinin
yalnızlıkla baş etmede kendini meşgul etme, birisiyle konuşma, müzik dinleme, televizyon
izleme, sosyal medyada zaman geçirme, egzersiz ve spor yapma gibi en yaygın yöntemleri

7

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

kullandıkları görülmektedir. Sosyalleşmede rekreasyonun önemli olduğuna ilişkin literatür
bilgilerinden yola çıkılarak; şehir yaşamı içerisinde koşuşturan bireylerin sosyalleşmek için
mi rekreasyon etkinliğine devamlı katılmalarını anlamak ve bireylerin bu yönelimlerinde
sosyalleşme duygusunun önemi değerlendirilmek istenmiştir.
3.

YÖNTEM

3.1.

Araştırma Modeli

Bu çalışma, “Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılmaları Đle
Sosyalleşme Arasındaki Đlişki”yi değerlendirmeye yönelik genel tarama türünde betimsel bir
çalışmadır. Betimleme, olayları obje ve problemleri anlama ve anlatmada ilk aşamayı
oluşturur. Bilimsel etkinlikler olayların betimlenmesiyle başlar. Bu sayede onları iyi
anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur (Kaptan,
1998: 59). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri
tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere ulaşma söz konusudur
(Yıldırım ve Şimşek, 2005: 75).
3.2.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın hedef kitlesini, Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın geniş bir alanı kapsaması, söz konusu alanın
tümüne ulaşmada, maliyet ve zaman sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, araştırmada
belirlenen hedef kitle üzerinden örneklem alınma yoluna gidilmiştir.
Bu araştırmada; hata payı, güvenirlik düzeyi ve geri dönmeyecek ya da eksik kodlama
vb. gibi değerlendirmeye alınmayacak derecede eksik ve hatalı veriler içeren anketlerin
olabileceği ve aynı zamanda araştırmacının hedef kitleye ulaşma olanakları da dikkate
alınarak, örneklemin daha üst düzeyde evreni temsil edebilmesini sağlayabilmek için eşik
(sınır) değeri olan 384 sayısının üzerine çıkılarak 550 öğrenciye ulaşılmıştır.
3.3.

Veri Toplama Aracı

Çalışmada bilimsel araştırmalarda başvurulan ana metotlardan iki tanesine yer
verilmektedir. Birincisi, temel araştırma tekniğidir. Burada; çalışmanın teorik yapısını
oluşturmak için konu ile ilgili gerek yurt içi gerekse yurt dışında yayınlanan bilimsel
çalışmalardan yararlanılmıştır. Đkinci yöntem ise, teorisi oluşturulan çalışma ile ilgili alan
araştırması yapılmasıdır. Bu araştırmada, Şahan’ın (2007) “Üniversite Öğrencilerinin
Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü”nü ölçmeye yönelik hazırlamış olduğu
anketten yaralanılarak hazırlanmıştır. Veri toplama aracı Dicle Üniversitesi ve Mardin
Artuklu Üniversitesi’nde 2014-2015 eğitim döneminde öğrencilerle yüz yüze görüşerek
uygulanmıştır.
Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği
ölçütü ve Bartlett Küresellik Testi ile incelenmiştir. Đlk aşamada veri toplama aracınca yer
alan değişkenlerin tümüne faktör analizi uygulanmış, ancak anlamlı bir faktör yapısına
ulaşılamamıştır. Daha sonra değişkenler ayrı ayrı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçeklerin
faktör yüklerinin alt kesme noktası olarak 0.50 alınmıştır. Buna göre, Rekreasyon ve
Sosyalleşme değişkeninde KMO değeri. 92 bulunmuştur. Bu durum verilerin faktör analizi
için uygun olduğunu göstermektedir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005). Verilerin çok
değişkenli normal dağılımdan geldiği ise Barlett Sphericity Testi ile test edilmektedir
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(Tavşancıl, 2002). Barlett Sphericity testi sonucu; Rekreasyon ve Sosyalleşme değişkeninde
χ2 değeri 4677,002 (p<0.000) bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal
dağılıma sahip olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2012). Böylece KMO ve Barlett Testi
sonuçları, bu veriler üzerinden faktör analizi yapılabileceğini, yani verilerin faktör analizi için
uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Serbest Zaman Etkinlikleri Olarak Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere
Katılmaları Đle Sosyalleşme Arasındaki Đlişkiyi Değerlendirmeye Yönelik Veri Toplama
Aracına Varimax Rotasyonu ile faktör analizi uygulanmıştır. Tablo 2’den de anlaşılacağı
üzere Rekreasyon ve Sosyalleşme Boyutunun faktör yükleri .511 ile .829 arasında değişmiştir.
Ayrıca, Veri Toplama Aracının Rekreasyon ve Sosyalleşme boyutunun toplam varyansı
57,148” olarak tespit edilmiştir. Veri Toplama Aracı ile ilgili değişkenlerin faktör analizinde
güçlü bir faktör yapısı elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör yüklerinin yüksek olması, soruların
diğer sorularla ortak bir varyansı paylaştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle elde edilen
faktör yükleri bütün değişkenlerdeki toplam varyansın % 57,148’ini açıklamaktadır.
Tablo 2’de görüldüğü gibi Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki
öğrencilere yönelik ölçeğin faktör yükleri oldukça güçlü çıkmıştır. “ Her türlü rekreasyon
aktivitelerine katılmaktan hoşlanırım.” şeklindeki ifadenin 0,829 değeri ile en güçlü faktör
yüküne sahip olduğu bulunmuştur. Buna karşın “ Kendimi daha çok bireysel rekreasyonda
başarılı bulurum.” şeklindeki ifade ise 0,511 değeri ile en zayıf faktör yükü olarak
belirlenmiştir. Bu bulgu, ilgili ölçeğin bir bütünlük arz ettiğini ve değişkenlere beklenildiği
gibi yüklenildiğini göstermektedir.
Tablo 2: Öğrencilere Uygulanan Veri Toplama Aracının Faktör Sonuçları
Rekreasyon ve Sosyalleşmeye Đlişkin Maddeler
1.Đlgilendiğim rekreasyon dalını seçmede kişisel ilgim ve yeteneğim belirleyicidir.
2.Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı savunurum ve doğruyu söylerim.
3. Rekreasyon bireysel yeteneklerin keşfedilmesini sağlar.
4. Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için zordur.
5. Rekreasyon insanlar arası iletişime olumlu katkılar sağlar.
6. Rekreasyon toplumlar arası sosyal bütünleşmeyi sağlar.
7. Rekreasyon aktivitelerinde başkalarını memnun etmek için kendime ters düşen davranışlar yapmam.
8. Rekreasyon eğitimi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar.
9. Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoş zaman geçirecek aktiviteler yapmayı tercih ederim.
10. Rekreasyon yapan bireyler kendi kendisiyle barışık olur.
11. Rekreasyon ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
12. Rekreasyon insanlara karşı olumlu duygular geliştirilmesini sağlar.
13. Arkadaşlarla birlikte rekreasyon etkinliği yapmaktan hoşlanırım.
14. Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım etmesinden daha çok tercih ederim.
15. Boş zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten hoşlanırım.
16. Rekreasyon aktivitelerinde tartışmaktan ziyade çözmeyi tercih ederim.
17. Her yaş grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde insanlarla rekreasyon etkinliği yapmaktan hoşlanırım.
18. Rekreasyon alanında bir şey yapmaya karar verirsem başkalarının düşüncelerinden etkilenmem.
19. Rekreasyon aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim.
20. Rekreasyon faaliyetlerinde başkaları ile daha kolay iletişim kurarım.
21. Rekreasyon aktivitelerinin organize edilmesinde katkıda bulunurum.
22. Takım rekreasyonu ile ilgili faaliyetleri tercih ederim.
23. Bir grubun üyesi olmaktansa, kendime özgü bir değer yapısına sahip birey olmayı tercih ederim.
24. Her türlü rekreasyon faaliyetine ve spora kolayca uyum sağlarım.
25. Diğerleri tarafından rekreasyon aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim için önemli değildir.

Faktörler

,798
,794
,791
,764
,757
,757
,755
,718
,714
,704
,773
,760
,746
,734
,706
,702
,686
,644
,639
,632
,621
,612
,608
,601
,585
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26. Duygularımı rekreasyon aktiviteleri boyunca kontrol altında tutmaktan hoşlanmam.
27. Kendimi daha çok bireysel rekreasyonda başarılı bulurum.
28. Her türlü rekreasyon aktivitelerine katılmaktan hoşlanırım.
29. Takım rekreasyonlarında takımı yönlendirmekte başarılıyım.
30. Đnsanlar beni rekreasyon aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler.
31. Takım olarak yapılan rekreasyon aktivitelerinde grubun lideri olurum.
32. Đlgilendiğim rekreasyon dalını seçmede ailem ve çevrenin etkisi belirleyicidir.
33. Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla rekreasyon etkinliği yapmaktır.
34. Takım sporlarının yapıldığı rekreasyon faaliyetlerinde kendimi yalnız hissederim.
35. Rekreasyon aktivitelerinde kurallara uymayan davranışlar hoşgörülü karşılanabilir mi (küfür centilmenlikten uzak
hareketler).
Toplam Varyans

,543
,511
,829
,817
,771
,764
,757
,700
,697
,688
57,148

Ekstraksiyon Metodu: Temel Bileşenler Analizi

Veri Toplama Aracı güvenirliğini test etmek amacıyla diğer bir deyişle anketin iç
tutarlılığını anlayabilmek için güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Güvenirlik, aynı şeyin
bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılığı, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin
kullanılması ile aynı sonuçların alınması yani ölçmenin tesadüfi hatalardan arınık olması
(Karasar, 2009: 148); ölçme aracını oluşturan ifadelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığı
aralarındaki ilişkinin ölçülmesiyle belirlenir. Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 arasında değer alır
ve değer 1’e yaklaştıkça güvenirliğin arttığını gösterir (Ural ve Kılıç, 2006: 286).
Güvenilirlik analizinde, her bir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Buna göre,
aşağıda verilen Tablo 3’te ilgili değişkenler ve Cronbach Alfa Katsayıları görülmektedir.
Tablo 3: Öğrencilere Uygulanan Veri Toplama Aracının Güvenirlik Katsayısı

Değişken
Rekreasyon ve Sosyalleşme

Soru Sayısı
35

Cronbach Alfa Katsayıları
.916

Öğrencilere yönelik veri toplama aracında yer alan boyutun Cronbach Alpha katsayısı
0,916 bulunmuştur. Bu sonuçlar araştırmada kullanılan veri toplama aracının yüksek derecede
güvenilir olabileceğini göstermektedir.
3.4.

Verilerin Analizi

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS (Statistical Package for the Social
Science) ve AMOS (Analysis of Moment Structures) paket programları ile yapılmıştır. SPSS
ile analiz edilecek verilerde kullanılacak istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla normal
dağılıma uygunluk analizinde Kolmogrov-Smimov Z testi kullanılmıştır. Gözlem sayısının
30’un altında olduğu durumlarda Shapiro-Wilk, 30 ve üzerinde olduğunda da KolmogrovSmimov Z testi önerilmektedir (Can 2013: 89).
Ayrıca verilerin homojenlik testi için Levene’s testi kullanılmıştır. Bu testlerin
sonuçlarına göre, parametrik dağılım varsayımlarını yerine getiren verilerin çözümlenmesinde
parametrik testler kullanılırken söz konusu varsayımları yerine getirmeyen veriler için de nonparametrik testler kullanılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımları % 54,5 erkek, % 46,5’i kadınlardan
oluşmaktadır. Öğrencilerin okudukları bölüm dağılımları % 36,3’ü ĐĐBF, % 34,6’sı edebiyat
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ve % 29,1’i mimarlık şeklinde oluşmaktadır. Katılımcıların ailelerin ikameti dağılımına
bakıldığında % 58,2’si büyükşehir, % 18,2’si şehir, % 9’u ilçe ve % 14,6’sı köy ’de yaşadığı
şeklinde görülmektedir.
Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Fakülte
ĐĐBF
Mimarlık
Edebiyat
Toplam
Ailenin Đkameti
Büyükşehir
Şehir
Đlçe
Köy
Toplam

Dicle Üniversitesi
f
%

Artuklu Üniversitesi
f
%

Genel Toplam
f
%

150
130
280

53,5
46,5
100

150
120
270

55,5
45,5
100

300
250
550

54,5
46,5
100

120

42,8

80

29,6

200

36,3

70
90
280

25,0
32,2
100

90
100
270

33,4
37,0
100

160
190
550

29,1
34,6
100

170
40
30
40
280

60,0
14,2
10,6
14,2
100

150
60
20
40
270

55,5
22,2
7,5
14,8
100

320
100
50
80
550

58,2
18,2
9,0
14,6
100

Tablo 5‘teki verilere göre, katılımcıların % 44,6’sının günlük 3-4 saat boş zaman
imkanları oldukları görülürken, % 9,1’nin günlük 7 saatten fazla boş zamanı imkanları olduğu
görülmektedir. Rekreatif etkinliklere katılma sıklıkları ile ilgili veriler göre, katılımcıların %
50,9’u haftada 6-10 saat, % 4,9’u sadece haftada 11-15 saat rekreatif etkinliklere katıldıkları
görülmektedir. Her iki üniversitede de oranlar ortalamaya çok yakın görülmektedir.
Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Boş Zamanları ve Rekreasyon Etkinliğine Katılma Sıklığı
Değişken
Günlük Boş Zaman
Hiç
1-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
7 saatten fazla
Toplam
Rekreatif Etkinlik Süre
1-5 saat
6-10 saat
11-15 saat
16 saatten fazla
Toplam

Dicle Üniversitesi
f
%

Artuklu Üniversitesi
f
%

Genel Toplam
f
%

30
15
105
92
38
280

10,7
5,3
37,5
32,8
13,7
100

25
75
140
20
10
270

9,2
27,8
51,8
7,4
3,8
100

55
90
245
112
48
550

10,0
16,3
44,6
20,0
9,1
100

92
150
12
26
280

32,8
53,5
4,2
9,5
100

115
130
15
10
270

42,5
48,0
5,5
4,0
100

207
280
27
36
550

37,6
50,9
4,9
6,6
100

Tablo 6’da rekreasyon etkinlikleriyle ilgilenme amaçları görülmektedir. Dicle
Üniversitesi öğrencilerinin % 51,7’si sağlıklı yaşam için, % 28,3’ü sosyokültürel paylaşımda
bulunmak için, % 10,7’si kişisel gelişim için, % 9,3’ü mesleki kariyer amacıyla şeklinde
cevap vermişlerdir. Mardin Artuklu Üniversitesinde ise bu durum % 38,8’i sağlıklı yaşam
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için, % 27,8’i sosyal ve kültürel aktivitede bulunmak için, % 12,9’u kişisel gelişim için, %
20,5’i mesleki kariyer için şeklinde cevap vermişlerdir.
Tablo 6: Araştırmaya Katılanların Rekreasyon Đle Đlgilenme Amaçları
Değişken
Sağlıklı yaşam
Sosyokültürel paylaşım
Kişisel gelişim
Mesleki kariyer
Toplam

Dicle Üniversitesi
f
%
145
51,7
80
28,3
30
10,7
25
9,3
280
100

Artuklu Üniversitesi
f
%
105
38,8
75
27,8
35
12,9
55
20,5
270
100

Genel Toplam
f
%
250
45,4
155
28,2
65
11,8
80
14,6
550
100

Araştırmaya katılan öğrencilerin rekreasyon ve sosyalleşme düzeylerini belirlemek
amacıyla sorulan sorular ve verilen cevaplar tablo 7’de gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda
araştırmaya katılanların rekreasyon ve sosyalleşme düzeyleri incelendiğinde, “Đlgilendiğim
rekreasyon etkinliğini seçmede kişisel ilgim ve yeteneğim belirleyicidir.” sorusuna ortalama
(3,85) oranında görülürken bu durum Dicle Üniversitesinde (4,15), Mardin Artuklu
Üniversitesinde ise (3,78) olarak görülmüştür. Burada Dicle Üniversitesi öğrencilerinin ilgi ve
yeteneklerini seçmede Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine göre daha fazla olduğu
görülmektedir. “Rekreasyon bireysel yeteneklerin keşfini sağlar.” sorusuna ortalama (4,17)
Dicle Üniversitesi (4,22), Mardin Artuklu Üniversitesi (4,13) oranında cevap vermişler. Bu
sonuç bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında rekreasyonun çok önemli bir faktör
olduğunu göstermektedir.
Bir diğer madde ise “Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için zordur.” sorusu ise
(3,88) ortalama, Dicle Üniversitesi (3,87), Mardin Artuklu Üniversitesi (3,73) şeklindedir.
Yine bu soruyu destekleyen bir başka soru ise “arkadaşlarla birlikte rekreasyon etkinlik
yapmaktan hoşlanırım” sorusuna ise Dicle Üniversitesinde (3,98), Mardin Artuklu
Üniversitesinde (3,78) olduğu görülmektedir. Bireylerin birlikte olma duygusunun yüksek bir
ortalama ile cevaplanması sosyalleşme açısından önemlidir. Bu duyguların Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden biraz daha fazla olduğu
görülmektedir.
“Rekreasyon insanlar arası iletişime olumlu katkılar sağlar” sorusu ise ortalama (3,92),
Dicle Üniversitesinde (3,93), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,85) gibi bir oranda önemli
bulunmaktadır. Sosyalleşme sürecinin önemli faktörlerinden biriside kitle iletişim araçlarının
sürece etkisidir. Öğrencilerin rekreasyon ile ilgilenme amaçları dikkate alındığında kişiler
arası iletişimde rekreasyon etkili bir unsur olarak görülmektedir.
“Rekreasyon toplumlar arası bütünleşmeyi sağlar.” ortalama (3,83), Dicle Üniversitesi
öğrencileri (3,85), Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri (3,81) olarak bulunmuştur.
Rekreasyonun sosyal hayata en önemli etkilerinden birisi toplumun bütünleşmesinde önemli
bir unsur olduğu bilinmektedir. Öğrenciler tarafından verilen cevap da bu sonucu
göstermektedir. Özellikle rekreasyon alanında elde edilecek başarılar toplumların değer
yargılarını etkileyebileceği söylenebilir. Araştırmamızda da Dicle Üniversitesi öğrencilerinin
Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek oranda etkilendiklerini
göstermektedir.
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Bir başka madde ise “Rekreasyon yapan insan kendi kendisiyle barışık olur.” sorusuna
verilen cevaplar Dicle Üniversitesinde (4,05), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,96) olduğu
görülmektedir. Rekreasyonun bireyler üzerinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak
etkilerinin olduğu bütün dünya tarafından kabul edildiğini bir daha göstermektedir.
Yine “Rekreasyon insanlara karşı olumlu duygular geliştirilmesini sağlar” sorusuna
Dicle Üniversitesinde (3,82), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,73) oranında cevap
verilmiştir. Bir başka sosyalleşme kriteri bireylerin başka bireylere karşı saygılı olmalarıdır.
Rekreasyon bireylerin başkalarını tanıma ve onlarla daha fazla etkileşimde olması için çok
önemli bir noktadır
“Rekreasyon eğitimi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar”
sorusuna ortalama (4,22)’dir. Bu oranın Dicle Üniversitesinde (4,35) Mardin Artuklu
Üniversitesinde (4,09) olduğu görülmektedir. Rekreasyonun eğitim alanında önemli bir rol
üstlenebileceği söylenebilir. Bir diğer maddenin incelenmesinde “diğer insanlar beni
reddedecek dahi olsa hakkımı savunurum ve doğruyu söylerim” şeklindeki soruya Dicle
Üniversitesi öğrencileri (3,80), Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri (3,71) cevap verirken
ortalamada (3,77) olarak gerçekleşmiştir. Her iki üniversitede de öğrencilerin kendine güven
duygusunun geliştiği soruya verilen cevaplardan da görülmektedir.
“Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoş zaman geçirecek aktiviteler
yapmayı tercih ederim” sorusuna ortalama (3,93)’dir. Bu oranın Dicle Üniversitesinde (3,96),
Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,74) olduğu görülmektedir. Sosyalleşme kriterlerinde bir
tanesi de bireylerin girişkenlik duygusunun gelişmesi olarak belirtilmektedir. Burada da
görülmektedir ki bireylerin yalnızlıktan ziyade grup aktivitelerine yöneldikleri görülmektedir.
Dicle Üniversitesinin Mardin Artuklu Üniversitesine oranla iletişim konusunda daha iyi
oldukları görülmektedir.
Başka bir madde ise “Diğer insanlara yardım etmeyi onların bana yardım etmesinden
daha çok tercih ederim” sorusunda ortalama (3,79)’dir. Bu oranın Dicle Üniversitesinde
(3,81), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,72) gibi yüksek oranda önemli görülmesi,
yardımseverlik duygusunun Dicle Üniversitesinde Mardin Artuklu Üniversitesine göre daha
iyi olduğu görülmektedir.
Tablo 7 incelendiğinde, “Boş zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten
hoşlanırım” ortalama (3,82), Dicle Üniversitesinde (3,87), Mardin Artuklu Üniversitesinde
(3,72) oranında değerlendirildiği görülmektedir. Boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle geçiren
bireyler hayatın günlük kaygılarında uzaklaşacak ve dinlenmiş olarak toplumsal aktivitelere
devam edeceklerdir. Bir başka madde ise “Rekreayon aktivitelerinde tartışmaktan ziyade
çözmeyi tercih ederim” sorusuna ortalama (3,80) oranında cevap verildiği görülmektedir.
Dicle Üniversitesinde (3,85), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,76) olarak belirlenmiştir.
Burada bireylerin kendine güven duygularının gelişmesi sonucu daha objektif düşebildikleri
ve karar verme konusunda daha etkili olabildikleri söylenebilir.
Diğer bir madde ise “Her yaş grubunda ve cinsiyette, gelir seviyesinde insanlarla
rekreasyon etkinliği yapmaktan hoşlanırım” ortalama (4,03), Dicle Üniversitesi öğrencileri
(4,14), Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri (3,96) olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Burada bireylerin ayrışmadan uzak aktivite yapmaları sosyalleşme açısından önemlidir.
“Rekreasyon alanında bir şey yapmaya karar verirsem başkalarının düşüncelerinden
etkilenmem” ortalama olarak (2,94), Dicle Üniversitesi öğrencileri (2,86), Mardin Artuklu
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Üniversitesi öğrencileri (3,01) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu sorunun düşük
oranda belirlenmesi sosyalleşme açısından olumlu olarak görülebilir. Sosyalleşme sürecinin
önemli unsurlardan biri de başkalarının düşüncelerine değer vermektir.
Diğer madde ise “Rekreasyon aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim”
sorusuna Dicle Üniversitesinde (3,83), Mardin Artuklu Üniversitesinde (3,76) olarak
değerlendirildiği görülmektedir. Özgür düşünmek bireylerin hareket yeteneklerini
artıracağından sosyalleşme açısından önemlidir. “Rekreasyon faaliyetleri ile başkalarıyla daha
kolay iletişim kurarım” ortalama (4,02), Dicle Üniversitesinde (4,04), Mardin Artuklu
Üniversitesinde (3,98) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dicle Üniversitesi
öğrencilerinin Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine göre iletişim kurmada daha başarılı
oldukları söylenebilir.
“Rekreasyon faaliyetlerinin organize edilmesine katkıda bulunurum” sorusu ile “Her
türlü rekreasyon faaliyetine ve spora kolayca uyum sağlarım” şeklindeki sorular birbirini
tamamlar nitelikte görülebilir. Birincisinde ortalama (4,00) ikincisinde ise (4,10) olarak
değerlendirilmesi birbirlerine yakın bir görüntü oluşturmaktadırlar. Bireylerin rekreasyon
aktivitelerini düzenleme girişimleri onların diğer alanlarda da girişimcilik duygusunu
geliştirecek bir olgudur.
Bir başka madde ise “Bir grubun üyesi olmaktansa, kendine özgü bir değer yapısına
sahip birey olmayı tercih ederim” ortalama (2,78), Dicle Üniversitesinde (2,83), Mardin
Artuklu Üniversitesinde (2,98) olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu durum bireylerin
daha çok sosyalleşmeye eğilimde olduğu, bireyin bir süre sonra dışa dönük bir yapıya
dönüşebileceği söylenebilir.
Tablo 7: Araştırmaya Katılanların Rekreasyon ve Sosyalleşme Düzeyleri
Rekreasyon ve Sosyalleşmeye Đlişkin Maddeler

1.Đlgilendiğim rekreasyon etkinliğini seçmede kişisel ilgim ve yeteneğim belirleyicidir.
2.Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı savunurum ve doğruyu söylerim.
3. Rekreasyon bireysel yeteneklerin keşfedilmesini sağlar.
4. Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için zordur.
5. Rekreasyon insanlar arası iletişime olumlu katkılar sağlar.
6. Rekreasyon toplumlar arası sosyal bütünleşmeyi sağlar.
7. Rekreasyon aktivitelerinde başkalarını memnun etmek için kendime ters düşen
davranışlar yapmam.
8. Rekreasyon eğitimi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar.
9. Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoş zaman geçirecek aktiviteler yapmayı
tercih ederim.
10. Rekreasyon yapan bireyler kendi kendisiyle barışık olur.
11. Rekreasyon ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
12. Rekreasyon insanlara karşı olumlu duygular geliştirilmesini sağlar.
13. Arkadaşlarla birlikte rekreasyon etkinliği yapmaktan hoşlanırım.
14. Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım etmesinden daha çok tercih
ederim.
15. Boş zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten hoşlanırım.
16. Rekreasyon aktivitelerinde tartışmaktan ziyade çözmeyi tercih ederim.
17. Her yaş grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde insanlarla rekreasyon etkinliği
yapmaktan hoşlanırım.
18. Rekreasyon alanında bir şey yapmaya karar verirsem başkalarının düşüncelerinden
etkilenmem.
19. Rekreasyon aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim.
20. Rekreasyon faaliyetlerinde başkaları ile daha kolay iletişim kurarım.
21. Rekreasyon aktivitelerinin organize edilmesinde katkıda bulunurum.
22. Takım rekreasyonu ile ilgili faaliyetleri tercih ederim.

Dicle
Üniversitesi

Artuklu
Üniversitesi

Genel
Toplam

ort.*
4,15
3,80
4,22
3,87
3,93
3,85
3,82

s.s.
0,98
0,88
0,84
0,98
0,89
0,96
0,99

ort.*
3,78
3,71
4,13
3,73
3,85
3,81
3,83

s.s.
1,14
1,04
0,99
1,02
1,06
1,01
1,03

ort.*
3,85
3,77
4,17
3,88
3,92
3,83
3,82

s.s.
1,02
0,98
0,92
0,98
0,97
0,99
1,01

4,35
3,96

0,91
0,83

4,09
3,74

1,05
0,89

4,22
3,93

0,98
0,91

4,05
3,81
3,82
3,98
3,81

0,91
0,95
0,89
0,82
0,83

3,96
3,71
3,73
3,78
3,72

0,91
1,14
1,13
0,96
1,03

4,03
3,76
3,76
3,82
3,79

0,83
1,04
1,01
0,88
1,02

3,87
3,85
4,14

0,99
0,93
0,81

3,72
3,76
3,96

1,12
1,19
0,76

3,82
3,80
4,03

0,75
1,06
0,84

2,86

0,92

3,01

0,86

2,94

0,96

3,83
4,04
4,01
3,34

0,93
0,91
0,74
0,99

3,76
3,98
3,87
3,53

0,96
0,86
0,98
1,11

3,79
4,02
4,00
3,43

0,93
0,98
0,84
1,05
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23. Bir grubun üyesi olmaktansa, kendime özgü bir değer yapısına sahip birey olmayı
tercih ederim.
24. Her türlü rekreasyon faaliyetine ve spora kolayca uyum sağlarım.
25. Diğerleri tarafından rekreasyon aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim için önemli
değildir.
26. Duygularımı rekreasyon aktiviteleri boyunca kontrol altında tutmaktan hoşlanmam.
27. Kendimi daha çok bireysel rekreasyonda başarılı bulurum.
28. Her türlü rekreasyon aktivitelerine katılmaktan hoşlanırım.
29. Takım rekreasyonlarında takımı yönlendirmekte başarılıyım.
30. Đnsanlar beni rekreasyon aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler.
31. Takım olarak yapılan rekreasyon aktivitelerinde grubun lideri olurum.
32. Đlgilendiğim rekreasyon dalını seçmede ailem ve çevrenin etkisi belirleyicidir.
33. Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla rekreasyon etkinliği
yapmaktır.
34. Takım sporlarının yapıldığı rekreasyon faaliyetlerinde kendimi yalnız hissederim.
35. Rekreasyon aktivitelerinde kurallara uymayan davranışlar hoşgörülü karşılanabilir mi
(küfür centilmenlikten uzak hareketler).
*5 Tamamen Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’u ifade etmektedir.

2,83

0,86

2,98

0,73

2,78

0,81

4,12
3,33

0,85
1,06

4,06
3,31

0,87
1,21

4,10
3,32

0,73
1,14

3,27
3,33
3,24
3,17
3,05
2,93
2,77
2,65

1,07
1,02
1,08
1,03
1,03
1,02
1,15
1,08

3,30
3,19
3,27
3,26
3,12
2,92
2,80
2,69

1,12
1,24
1,19
1,09
1,14
1,11
1,27
1,21

3,28
3,27
3,25
3,21
3,08
2,92
2,78
2,67

1,09
1,13
1,13
1,06
1,08
1,06
1,20
1,14

2,52
2,35

1,11
1,35

2,51
2,31

1,16
1,41

2,52
2,33

1,13
1,38

Araştırmaya katılan öğrencilerin, sosyalleşme düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan bağımsız
örneklemler t-sınamasına göre, “Dicle Üniversitesi”nde kadın katılımcıların puan ortalaması
(͞XA= 4,12) ile erkek katılımcıların puan ortalaması (͞XB = 3,94) arasında kadın katılımcı
grubun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır [t(548) = .30, p< .05]. Bu bulguya göre,
sosyalleşmeye ilişkin görüşler ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Kadın katılımcılar, erkek katılımcılara göre rekreasyonun olumlu olduğunu düşünmekle
beraber, her iki grubun sosyalleşmeye ilişkin görüşlerinin “üst düzeyde” olduğu
anlaşılmaktadır.
Mardin Artuklu Üniversitesinde ise, erkek turistlerin görüşleri ile kadın turistlerin
görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>.05). Mardin Artuklu Üniversitesinde,
erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre, sosyalleşmeye ilişkin görüşlerinin daha olumlu
olduğu görülmekle beraber, her iki grubun sosyalleşmeye ilişkin görüşleri “orta düzeyde”
olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin Cinsiyet Değişkeni ile Sosyalleşme Düzeylerine Đlişkin t-Testi Sonuçları
Boyutlar
Dicle
Üniversitesi

Mardin Artuklu
Üniversitesi

Gruplar

N

͞X

S

A) Kadın

130

4,12

.82

B) Erkek

150

3,94

.71

Toplam

151

A) Kadın

120

3.11

.80

B) Erkek

150

3.12

.64

Toplam

151

sd

t

P

548

.30

.00**

548

-.15

.88

*p<.05, **p<.00

Araştırmaya katılan öğrencilerin, sosyalleşmeye ilişkin görüşleri arasında fark olup
olmadığını sınamak için, öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerine ayırdıkları süreye göre
oluşturulan grupların görüşlerinin ortalamaları ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans
analizi ile karşılaştırılmış, analiz sonuçları, “Dicle Üniversitesi”nde öğrencilerin görüşleri
arasında rekreasyon faaliyetlerine ayırdıkları süre bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğunu göstermektedir [F(3-546)= 4.72, p= .00]. Başka bir deyişle, öğrencilerin,
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sosyalleşmeye ilişkin görüşleri, rekreasyon faaliyetlerine ayırdıkları süreye bağlı olarak
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu
bulmak amacıyla yapılan LSD testi sonucunda, anlamlı farkın, “1-5 saat ” ile “11-15 saat” ve
“16 saatten fazla” süreleri arasında olduğu görülmüştür (p= .00). Buna göre, “16 saatten
fazla” (͞XD =3.65) ve “11-15 saat” (͞XC =3.55) sürelerindeki öğrenciler, “1-5 saat” (͞XA =3.35)
grubundaki öğrencilere göre rekreasyon faaliyetlerinin sosyalleşmeye etkisinin daha çok
olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca “6-10 saat”, “11-15 saat” ve “16 saatten fazla” süre
grubundaki öğrenciler rekreasyon ve sosyalleşmenin “üst düzeyde” olduğunu düşünürken, “15 saat” grubundaki öğrenciler ise “orta düzeyde” olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.
“Mardin Artuklu Üniversitesi”nde öğrencilerin görüşleri arasında rekreasyon
faaliyetlerine ayırdıkları süre bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir [F(3-546)= 3,74 p< .05]. Başka bir deyişle, öğrencilerin, sosyalleşmeye ilişkin
görüşleri, rekreasyon faaliyetlerine ayırdıkları süreye bağlı olarak anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla
yapılan LSD testi sonucunda, anlamlı farkın, “1-5 saat” ile “16 saatten fazla” süreleri arasında
olduğu görülmüştür (p< .05). Buna göre, “16 saatten fazla” (͞XD =3.43) sürelerindeki
öğrenciler, “1-5 saat” (͞XA =3.35) grubundaki öğrencilere göre rekreasyon faaliyetlerinin
sosyalleşmeye etkisinin daha çok olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca “6-10 saat”, “11-15
saat” ve “16 saatten fazla” süre grubundaki öğrenciler rekreasyon ve sosyalleşmenin “üst
düzeyde” olduğunu düşünürken, “1-5 saat” grubundaki öğrenciler ise “orta düzeyde”
olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 9: Öğrencilerin Rekreasyona Ayırdıkları Süre Değişkenine Göre Sosyalleşmeye Đlişkin Anova
Testi Sonuçları

Boyutlar

Gruplar
A) 1-5 saat
B) 6-10 saat

Dicle
C) 11-15 saat
Üniversitesi D) 16 saatten
fazla
Toplam
A) 1-5 saat
B) 6-10 saat

Mardin
C) 11-15 saat
Artuklu
Üniversitesi D) 16 saatten
fazla
Toplam
*p<.05, **p<.00

Varyansın Kareler
Kareler
͞
X
Kaynağı Toplamı Sd Ortalaması
3.35 Gruplar
6.564
3
2.188
150 3.46 arası

N
92

12 3.55
26 3.65

Gruplar içi 268.977 546

.464

115 3.07 Gruplar
130 3.22 arası

9.176

3

Anlamlı
fark

4.72 .00**

A-C
A-D

3.74 .01*

A-D

3.059

15 3.30

270 3.19

p

275.541 549

280 3.44

10 3.43

F

Gruplar içi 474.606 546

.818

483.782 549

Araştırmada bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Rekreasyon etkinliklerine katılma
eğiliminin ölçülmeden önce değişkenler arasındaki ilişkinin boyutu önem taşımaktadır.
Korelâsyon analizine ilişkin ulaşılan istatistikî bulgular Tablo 10’da yer almaktadır.
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Tablo 10: Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişken
N
Ort. SS
1
Sağlıklı yaşam
550 3,85 ,79
1
Sosyokültürel paylaşım
550 3,73 ,83
,528**
Kişisel gelişim
550 3,24 ,85
,245*
Mesleki kariyer
550 3,18 ,84
,233*
Rekreasyon
550 4,52 ,71
,801**
Etkinliklerine
Katılma
Eğilimi
**p<.01 *p<.05 (Pearson Korelasyon 2 yönlü)

2

3

4

5

1
,166
1
,303** ,101
1
,789** ,657** ,524** 1

Korelâsyon analizi sonuçları tüm bağımsız değişkenlerin “Rekreasyon Etkinliklerine
Katılma Eğilimi” ile pozitif ve doğrusal yönlü, önemli düzeyde ve anlamlı bir ilişkisinin
olduğunu ortaya koymaktadır. En güçlü ilişkinin sağlıklı yaşam ile olduğu (r=,801 ve p<.01)
görülen bağımlı değişkenin, en zayıf ilişkisinin mesleki kariyerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır
(r=,524 ve p<.01).
Bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde bağımsız değişkenlerin
etkisini belirlemek çalışmanın temel amaçlarından bir diğeridir. Faktör analizi ve korelasyon
analizinden elde edilen sonuçların uygun olması nedeniyle, bu amaca yönelik olarak verilere
regresyon analizi uygulanmış olup ulaşılan istatistiki bulgular Tablo 11’de sunulmaktadır.
Tablo 11: Rekreasyon Etkinliklerine Katılma Eğilimi Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken: Rekreasyon Etkinliklerine Katılma Eğilimi
t
p
β
SABĐT
3,082
,011
Sağlıklı yaşam
,404
3,398
,001
Sosyokültürel paylaşım
,261
2,043
,004
Kişisel gelişim
,412
3,892
,006
Mesleki kariyer
,317
2,458
,007
F=27.72; R=57; R²= .38; Düzeltilmiş R²=.33
Bağımsız Değişkenler

Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılma eğiliminde sağlıklı yaşam farklılıkların
önemli bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (t=3.398 ve p<.05). Rekreasyon kavramı
algılama farklılıkları, etkinlikleri değerlendirme şekli, ilişkiler, zevk ve alışkanlıkların
oluşturduğu sağlıklı yaşam algılamaların bireylerin rekreasyon etkinliklerini belirlemede etkin
rol oynadığı regresyon analizi sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Bireylerin rekreasyon
etkinliklerinin sosyokültürel paylaşım boyutu ile ilgili algılamalarının karar verme sürecinde
etkili olduğu bir gerçektir. Bununla ilgili analiz sonuçları ekonomik algılamaların rekreasyon
etkinliklerine katılma eğilimi üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir (t=2.043 ve p<.05).
Diğer bir deyişle, bireysel ve toplumsal beklentiler, roller vb unsurlardan oluşan sosyokültürel
durum önemli bir belirleyicidir.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME
Sosyalleşme, belirli bir grubun veya toplumun yaşam tarzının öğrenilmesi, aynı
zamanda da karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Bireyin bu süreçte onların rekreasyon
etkinliklerine katılma düzeyleri önemli bir unsurdur. Đnsanlar günlük yaşamlarında kendilerini
rahatlıkla ifade edebilmek ve sosyalleşmek için rekreasyon etkinliklerine yönelmeleri
gelişmişliğin bir sonucudur. Rekreasyon etkinlikleri olarak bireylerin yapmak istedikleri şey,
aslında hem sosyalleşme, hem de çalışma yaşamından uzaklaşma çabasıdır. Dolayısıyla,
rekreasyon, hem kavramsal olarak algılamada, hem de etkinlik anlamında insan yaşamında
önemli bir yer tutmaktadır.
Sosyalleşme sürecinin sağlıklı oluşması ve bireyin bu süreçten olumlu bir şekilde
faydalanması ancak çeşitli sosyalleştirici faktörlerle mümkündür. Bu nedenle rekreasyon
aktivitelerin arttığı günümüz toplumlarında bireylerin rekreasyon etkinliklerine günlük
katılmaları ve sosyal çevreleriyle iletişime girmeleri, bireylerin sosyalleşme düzeylerinin
arttığı görülmektedir. Batıgün ve Hasta (2010: 217) bireyler günlük yaşamlarında kendilerini
rahatlıkla ifade edemeyen, sosyal ilişkilerinde engeller yaşayan bireylerin kendilerini ifade
etmek ve sosyalleşmek için rekreasyona yöneldiklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada da
benzer bir düşünce hakim olmuştur. Öğrencilerin sosyal çevreleri ile iletişimi kolay hale
getirmesi, kendilerini daha rahat ifade edebilmeye imkan sunduğu için rekreasyon
etkinliklerine sıklıkla katıldıkları, bu nedenle de sosyalleşme düzeylerini artırdıkları
görülmektedir.
Teknolojinin hızlı gelişimi toplumsal hayatı da inanılmaz derecede etkilemektedir.
Bireylerin toplum ile bütünleşmesinde, toplumun bir üyesi olmasında, toplumun kültürel
değerlerini almalarında, yeni kültürel değerler oluşturulmasında, inanç, tutum ve
davranışlardaki değişmelerde rekreasyon aktiviteleri önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü
bireyler rekreasyon ile fizikî güç ve yeteneklerini, psikolojik eğitimle birleştirerek ortaya
davranış kalıpları çıkarırlar. Seippel’in (2005) rekreasyon aktivitelerine katılım konusunda
yapmış olduğu çalışmada deneklerin yüksek oranda arkadaşları ile birlikte olmak için spor
yaptıkları belirlenmiştir. Bu durum göstermektedir ki spor yaparken bireyler büyük oranda bir
grup ile hareket edebilmekteler bunun sonucu olarak spor aktiviteleri sırasında sosyalleşme
olgusuna önemli bir vurgu yapılabilecektir.
Rekreasyonun insanlar üzerine etkileri düşünüldüğünde daha da önemli hale geldiği
görülmektedir. Rekreasyonun çok geniş kitlelerde yapılabilmesi aynı anda milyonlarca
insanın bir araya toplanması sosyalleşme açısından çok önemlidir. Aynı zamanda
rekreasyonun bir eğlence aracı olması çok sayıda insanın yapabilmesini beraberinde
getirecektir. Çok sayıda kişinin yapması rekreasyonun birleştirici yanını da ortaya
çıkarmaktadır.
Dicle Üniversitesi öğrencilerinin Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine göre
kısmen de olsa sosyalleşme düzeylerinin farklı olduğu görülmektedir. Dicle Üniversitesinin
daha büyük bir şehirde olması, üniversitenin kurumsallaşma açısından daha köklü olması ve
sosyal aktivitelerin çeşitliliği farkın ortaya çıkmasına sebep olarak söylenebilir. Bazı
değerlerin birbirine çok yakın olması Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversite’sinin
birçok özelliğinin birbirine benzemesi, aynı bölgede yer almaları, bu üniversiteleri tercih eden
öğrencilerin ekonomik ve sosyal özelliklerinin birbirine yakın ve benzer özellikler göstermesi
şeklinde belirtilebilir. Üniversitelerin bulundukları şehir, yerleşim alanı sosyalleşme oranını
etkilemektedir. Sosyal aktivitelerin yüksek, alternatif zaman geçirme imkanlarının çok olduğu
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büyük şehirlerde, kampüs veya üniversite alanı sosyalleşme açısından çok fazla cazip değildir.
Küçük şehirlerdeki kampus alanı ise alternatif açısından fazla seçenek bırakmadığından
sosyalleşme oranı yüksektir. Bu bakımdan özellikle gelişmekte olan şehirlerde,
üniversitelerde kampus veya kampus içindeki rekreasyon ve sosyalleşme faaliyetlerini
gerçekleştirebilecekleri mekânlara ihtiyaç vardır.
Rekreasyon aktiviteleri bireylerin sosyalleşme sürecinde vazgeçilmez bir faktördür.
Bireylerin günlük yaşantılarında stresten uzaklaşma, sağlıklı yaşam, mesleki bir gelecek için
önemlidir. Gerek bireyin toplumsal değerlere uyumu ve toplumla barışık yaşama gibi
unsurların sağlanmasında önem arz etmektedir. Sonuç olarak, rekreasyon etkinliklerine
katılmak öğrenciler için günlük yaşamdaki sıradan bir faaliyet halini almıştır. Hatta bazıları
için sosyalleşmenin vazgeçilmez aracı konumuna gelmiştir. Etkili iletişime imkan sağlaması,
her geçen gün rekreasyon aktivitelerine yenilerinin eklenmesi, rekreasyon etkinliklerinin
etkisini arttıracağı düşünülmektedir.
Bu artışın ise; sağlıklı bireylere sahip, sosyal ortamların ortaya çıkaracağı
düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki öneriler verilmiştir.
 Bireylerin ve toplumların sosyal yaşantılarında önemli bir yeri olan rekreatif
faaliyetlerin organizasyonunda üniversitelerin daha fonksiyonel olmasının gerektiği
söylenebilir.
 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, öğrencilerin ilgi
alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, birlikte dinlenme ve eğlenme
alışkanlığı kazanmaları, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin ve teşvik
etmek amacıyla; kulüpler kurmaları ve ilgili faaliyetleri organize etmeleri
desteklenmelidir.
 Öğrenci kulüpler artırılmalıdır. Kendi aralarında veya üniversiteler arasında
düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuva ve
yarışmalara katılmaları sağlanarak öğrencilerin yaşam tatminleri arttırılmalıdır.
 Rekreasyonun sosyalleşme sürecindeki etkisi dikkate alınarak üniversitelerin her yıl
düzenli olarak yaptıkları bahar şenlikleri organizasyonunun birkaç güne sıkıştırmak
yerine eğitim ve öğretim dönemlerinin geneline yayılması sağlanmalıdır.
 Dicle nehrinin Diyarbakır il sınırlarında oluşu bölge için bulunmaz bir nimettir. Su
sporları üniversite tarafından desteklenmeli ve teşvik edici projeler hayata
geçirilmelidir.
 Üniversite kampusu içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı tesisler
(futbol, basketbol, voleybol, tenis kortları, mini golf gibi spor alanları, yüzme havuzu,
amfi tiyatro, oturma mekânları, süs havuzu, kafeler vb.) birçok rekreasyonel alanlar
ivedilikle yapılmalı ve herkesin kullanımına açılmalıdır.
 Üniversite toplumsal sorumluluk alarak halkın da rekreasyonel faaliyetlerinin
artırılması konusunda öncülük etmelidir. Organizasyonlar tüm bireylere duyurulmalı
ve katılımlar için engel teşkil edecek sorunların (ulaşım, para vb.) ortadan kaldırılması
sağlanmalıdır.
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 Rekreasyon felsefesi, üniversite öğrencileri için akademik eğitimin bir parçası olarak
yer almalıdır. Bu eğitimle beraber rekreasyonel engelleri aşabilecek bilgili ve
deneyimli bireyler yetiştirebiliriz.
 Đlde günübirlik, hafta sonu ve uzun süreli rekreasyon eylemlerini gerçekleştirecek
alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Đl yöneticileri rekreasyonel alanları yapmalı ve
bireylere ulaşım imkanlarını sağlamalıdır.
KAYNAKÇA
Akesen, A. (1984). Açık Hava Rekreasyonunda Bazı Temel Kavramlar ve Özellikleri. Đ.Ü.
Orman Fakültesi Dergisi, Đstanbul.
Alpaslan, A. H. (2012). Ergen Ruh Sağlığı ve Spor. Kocatepe Tıp Dergisi, 13: 181- 185.
Arslan, R. (1986). Beden Eğitimi Bilgileri. Ankara: Bimas Matbaacılık.
Başaran, Đ.E. (1980). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Başaran Yayınları.
Batıgün, D. A. ve Hasta, D. (2010) Đnternet Bağımlılığı:Yalnızlık ve Kişilerarası Đlişki
Tarzları Açısından Bir Değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 213-219.
Bozkurt, G. (1992). Sosyal Zamanlar. Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Mpm
Yayınları, 40(04): 7.
Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem
Akademi.
Demir, N. (2004). Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar. Ankara: Turhan
Kitabevi.
Dönmezer, S. (1984). Sosyoloji. Ankara: Savaş Yayınları.
Greendorfer, S.L. (2002). Socialization Process And Sport Behavior. In: Horne TS, (Ed.).
Advances Đn Spor Psychology (377-401). Champaign, IL: Human Kinetics.
Güney, S. (2000). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Haller, M., Hadler, M. & Kaup, G. (2012). Leisure time in modern societies: A new source of
boredom and stress? Social Indicators. Research: An International and Interdisciplinary
Journal for Quality-of-Life Measurement, DOI: 10.1007/s11205-012-0023-y.
Đsen, G. ve Batmaz, V. (2002). Ben ve Toplum. 2. Baskı. Đstanbul: Om Yayınevi.
Kaba, Đ. C. (2009). Türkiye’deki Üniversitelerde Kampüs Rekreasyonu’nun Mevcut Durumu
ve Kampüs Rekreasyon Modellemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul:
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve Đstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset
Tesisleri.
Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon. (3. Baskı). Ankara: Bağırgan Yayınevi.
Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. (5. Baskı). Ankara: Gazi
Kitabevi.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi.(20. Baskı). Ankara: Nobel.
20

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Kenyon, G. ve McPherson, B. (1974). Approach to the Study of Sport Socialization. Review
of Sport Sociology. 9(1), 127-129.
Kesim, Ü. (2008). Spor Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. Đ.T.Ü Beden Eğitimi. Đ.T.Ü
Rektörlüğü Yayın No: 1651, Đstanbul,33-40.
Kraus, G. (1985). Recreation Program Planning Today. London: Scott Foresman And
Company.
Leech, N.L., Barrett, K.C., ve Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and
Interpretation. (2 nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.
Nirun, N. ve Özönder, C. (1990). Türk Sosyo-Kültür Yapısı Đçinde Adetler, Örfler,
Görenekler, Gelenekler, Millî Kültür Unsurları Üzerine Genel Görüşler. Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yayınları.
Öktem, Ş. (2003). Okullarda Beden Eğitimi ve Sporun Öğrencilerin Toplumsallaşmasındaki
Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Özdinç, Ö. (2005). Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Sporun ve Spora Katılımın
Sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine Görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Dergisi. 3(2),
77-84.
Öztürk Akçalar, S. (2007). Ortopedik Engellilerin Sosyalleşmesine Sporun Etkisi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.
Seippel, Q. (2005). Sport, Civil Society and Social Integration: The Case of Norwegian
Voluntary Sport Organizations, Journal of Civil Society, 1(3).
Sisley, B. (1983). Timely Tips: Time Management For Adminisration. Physical Educator,
40(2): 75-77.
Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tavşancıl, E.(2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Tezcan, M. (1994). Boş Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
Torkildsen, G. (1999). Leisure And Recreation Management. (4th Edition). London: E & Fn
Spon Press.
Ural, A. ve Kılıç, Đ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. (2.Baskı).
Ankara: Detay.
Voight, D. (1998). Spor Sosyolojisi. Ayşe Atalay (Çev). Ankara: Bağırgan.
Yetim, A. A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 1 (5).
Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve Spor. Ankara: Morpa Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı).
Ankara: Seçkin.

21

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

DEĞER KAVRAMI, PAYLAŞMAK VE BĐLGĐ TEKNOLOJĐSĐ ÇAĞINDA YAŞAM
Hasan ALPAGU*
Öz
Kapitalist sistem somut ve soyut mal ve hizmetlerin birikimi temeline dayanmaktadır. Ancak bu mal ve
hizmetlere hangi kriterlere göre değer biçileceği ve hangi ölçütler çerçevesinde insanlar arasında paylaştırılması
gerektiği konusunda farklı tartışmalar yaşanmaktadır. Bu makalede Adam Smith, Karl Marx ve dini bakış
açılarından yola çıkarak modern bir analiz sunmaya çalıştık. Bu bağlamda özelliklede politik ekonomiyi
ilgilendiren analitik bakış açıları birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Bundan yola çıkılarak “değer” kavramını
irdelemek oldukça faydalı ve gereklidir. Özetle bu makalede “değer” kavramının toplumsal yönü ve bu kavram
ışığında toplumsal bakış açılarındaki başkalaşım süreci, karşılaştırmalı analiz yöntemi ile ele alınmıştır.
Çalışmada toplumsal değerlerin teknolojik gelişmelerin etkisinden kalarak kısmen erozyona uğradığı ve bu
durumun toplumsal bilinç düzeyinin uyarılması ile engellenebileceği tezi savunulmuştur. Değer kavramı
etrafındaki tartışma ve yaklaşımlar insanları hem bireysel hem de toplumsal açıdan etkileyen olguların başından
gelmektedir. Bu bağlamda önemli bir konu olduğu vurgulaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Değer, Paylaşmak, Liberalizm, Facebook, Twitter, Sosyal Medya

THE CONCEPT OF THE VALUE, SHARING AND THE LIFE IN THE AGE OF
INFORMATION
Abstract
The system of capitalism bases on the accumulation of the tangible and intangible goods and services. However,
the question arises, how this goods and services can be valued and how or according which criteria they can be
shared to people. Henceforth, this article relies on vivid analysis applying perspectives of Adam Smith, Karl
Marx as well as religious point of views to illuminate this situation. There is an effort to produce an analytical
model within which political economy considerations can be linked to each other. Given this analytical
approach, the discussion on term value do mean considerably useful.
This project examines the evolution of term “value” and its role in the developments in the societies. The main
objective of the project is to reaffirm and clearly underline the message that, the term “value” shall not be
simplified and it needs more acknowledgement and social consciousness. The project examines this term from a
critical scientific point of view.
Keywords: Value, Sharing, Liberalism, Facebook, Twitter, Social Media

1. Giriş
Tüm sistemlerin, inançların ve beklentilerin temelinde bir değer ve bu değeri belirleyen bir
süreç söz konusudur. Daha açık bir ifade ile ekonomik, siyasal, kültürel ve inanç sistemleri
kendilerine göre bir değer yaratma ve ortaya çıkan değerin paylaşımına dayanmaktadır. Bu
paylaşım sürecinde de değeri yaratmadaki katkılar veya sistem içerisindeki statüler belirleyici
unsur olmaktadır. Örneğin iktisadi bir mal veya hizmetin değeri maliyet ve piyasa fiyatına
dayanır. Yatırımcı düşük maliyetle üretmek ve yüksek fiyatla satmak eğilimindedir. Bu sürece
dâhil olan herkes kendi şart ve bütçesine göre bir değer biçme sürecine dâhil olur. Konu dini
inançlar açısında da farklı değildir; şöyle ki, ibadet ve inanca dayalı bir olgu olarak algılanan
değer biçme sürecinde, insanlar ve onların amel ve uygulamaları değeri belirler.
Đşte bu makalenin temel amacı bu süreçleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile mercek altına
almaktır. Ancak bu çalışmada değer kavramını ağırlıklı olarak iktisadi bir bakış açısıyla
*

Yrd. Doç, Đstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Đşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,
hasan.alpagu@izu.edu.tr
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irdelemeye çalıştık. Bu projeyi diğer araştırmalardan ayıran en önemli özelliği ise konunun
küresel ve modern değişmeleri ve gelişmeleri esas alarak yeniden tanımlanmasıdır. Bu
bağlamda yeni bir yaklaşım geliştirmeye çalışılmıştır.
Bu konunun önemine binaen değer kavramı ve bu kavramın yaşamakta olduğu başkalaşım
sürecindeki gelişmeler neo-liberal, sosyalist ve dini bakış açıları esas alınarak karşılaştırmalı
analiz yöntemi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değer kavramının her sistemde önemli bir
yere sahip olduğunu görüyoruz. Liberal görüşlere göre, değeri meydana getiren ve bir şeyi
değerli kılan maliyet ve o şeye duyulan talep veya ihtiyaç iken, sosyalist görüşlere göre, değer
işgücünün ortaya çıkardığı somut veya soyut ürünlerdir. Dini bakış açılarına göre ise, değer
Tanrı’nın hoşnutluğunu sağlayan her şey şeklinde tanımlanabilir. Bu tespitler yaptığımız
karşılaştırmalı analizlerin sonucu olarak yeniden formüle edilmiştir. Buradaki temel hedef
değer kavramı ve bu kavramı içeren sosyoekonomik gelişmeleri daha reel ve faydalı bir
şekilde analiz edebilme yaklaşımını güçlendirmektir. Konu özellikle bilimsel bir objektiflikle
mercek altına alınmış, böylece bütüncül bir bakış açısı ile değer kavramı analitik bir çerçeve
içeresinde yeniden formüle edilmiştir. Gerçekten de değer kavramını yukarıda sözü edilen
sistem ve inançlardan bağımsız bir şekilde mercek altına almak başlı başına yenilikçi bir
yaklaşımdır. Çünkü gerek liberal, gerek sosyalist ve gerekse de dini bakış açılarında değer
kavramı söz konusu yaklaşımların çizdiği çerçeveye sığdırılmak istenmiştir. Biz bu çalışma
ile bu çerçevelerin dışına çıkarak, konuya globalleşen dünya ve internet çağına uygun yeni bir
ivme kazandırmaya çalıştık. Ayrıca konuyu iktisadi, sosyokültürel ve dini inanışların değer
kavramına bakış açılarını ayrı ayrı ve objektif bir bakış açısı ile analiz ederek, değer
kavramının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve aynı zamanda bu kavramın
toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekme konusunda argümanlar geliştirmeye çalıştık.
2. Çalışmada Đzlenen Metodoloji
Bu çalışmada karşılaştırmalı analiz yöntemi esas alınmıştır. Karşılaştırmalı analiz
yönteminde, aralarında oransal veya mantıksal ilişki olabilecek ve anlamlı sonuçlar
verebilecek olgular sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde karşılaştırılır ve çıkan sonuçlar
araştırmanın ortaya attığı hipoteze göre değerlendirilir.
Bu yöntemin öne çıkan en etkili yönü ise sonuçların net ve kolay bir şekilde anlaşılır
olmasıdır. Örneğin elma ile armudu birbirleri ile karşılaştırdığımızda hemen karşımıza renk,
tat ve şekillerindeki farklılıklarını tespit etme şansımız olur. Aynı şekilde cisimler ve olaylar
arasındaki benzerlikler ve farklar onları birbirleri ile karşılaştırmak suretiyle açık bir şekilde
tespit edilebilir. Bu yöntem sosyal bilimlerde, matematikte, tıpta ve sanatta sık sık kullanım
alanı bulmaktadır. Özellikle laboratuvar sonuçları referans değerlere dayanan karşılaştırmalı
bir yöntemle değerlendirilir.
3. Bu Çalışmanın Araştırma Sorusu Şu Şekilde Formüle Edilmiştir:
Değer kavramı ve bu kavram çerçevesinde meydana gelen tartışmalar toplumsal değişmelere
paralel olarak nasıl bir dönüşümden geçiyor?
4. Değer Kavramının Toplumsal Değişmelerdeki Rolü Ve Etkinliği
Değer kavramı ve bu kavramın anlam ve önemi üzerindeki tartışmalar insanlığın
başlangıcından beri süregelen fenomenal bir olgudur. Bu kavram Adam Smith´ten günümüz
ekonomistlerinde üzerinde önemle durdukları ve teoriler geliştirdikleri bir teoremdir. Bilgi
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çağı diye adlandırılan 21. yüzyılda ise bu tartışmalar yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle
sosyal medya ve dijital kitle iletişim araçlarının hayatın her aşamasında ve en önemlisi de her
gelir grubu ve yaştaki insanın yaşamına girmesi, değer belirleme sürecine yeni bir ivme
kazandırmıştır. Bu süreç aynı zamanda kavram karmaşası ve gerçeklik açısından farklı bir
boyut kazanmıştır. Çiçek’e göre; “Zaman içinde gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim
araçlarındaki ses ve görüntüler insanları etkilemekte, yaşamların her anını
şekillendirmektedir” (Çiçek, 2013:97).
Gerçekten de, kitle iletişim araçlarının gelişim aşamaları ve insanlara erişebilirlikleri göz
önüne alındığında, TV, sosyal medya ve diğer sesli ve görüntülü iletişim medyumları
insanların hayata bakış açılarını yeniden şekillendirmekte ve değer biçme süreçlerini
hızlandırmaktadır. Ne var ki, bu hızlı süreç sağlıklı olmayan ve değerden soyutlamış sonuçlar
da doğurabilmektedir. Tablo I’de görüldüğü gibi değer kavramı değişik boyut ve anlamlara
göre sınıflandırılabilir. Bu tabloda kişilerin beklentileri ve bakış açıları değerin oluşmasında
başlıca unsur olarak görmekteyiz. Bakış açılarını, yani değeri belirlemede etken olan öğeler
ise, inanış, sosyoekonomik statü ve bu unsurlara bağlı olan beklentilerdir.
Đktisadi olarak değeri belirleyen temel unsur fayda iken, inanç sistemleri açısında ise, gelecek
beklentisidir. Örneğin iktisadi olarak hiçbir getirisi olmayan bir sembol, dini sebeplerden
dolayı paha biçilemez bir öğe haline gelebilir.
Tablo I: Değer Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış
Liberal
Sosyalist
Değer
Nedir
Fiyat/değişim
Emeğin
gücü
karşılığı/üretimi
Nasıl Oluşur
Arz/Talep
Emek Gücü

Din
Rıza/Rızık

Katkımız
Beklenti

Nimet/ Kısmet

Kimler Belirler

Piyasa

Đşçi Sınıfı

Tanrı

Sınırları

Đhtiyaçlar
sınırsız/
Değerler sınırlı
Somut/Soyut
Üretim ve
piyasa değer
süreci olmadan
gerçekleşemez
Piyasada biçilen
fiyat

Emek gücüne
bağlı

Maddi sınırlı
/Manevi sınırsız

Bireylerin
gereksinimleri ve
bakış açıları
Piyasada aktif
olan herkes ve
onların
inanış/beklentileri
Mecburiyetler ve
Akıl/Hayal gücü

Materyal/insani
Đşçi sınıfı
olmadan
değerden söz
edilemez
Đş saati

Maddi/Manevi
Tanrı istediğine
verir/alır

Mal/Hizmet/Đnanış
Tüm canlıların
varoluş
gayesi/mücadelesi

Kullar arasında
göreceli/Tanrı
bazında ödül
veya ceza

Zamana ve
ihtiyaca göre
belirlenen
beklentiler

Çeşitleri
Önemi

Ölçülmesi

5. Adam Smith’in Arz-Talep Dengesi Ve Değer Kavramı
Adam Smith´e göre her arz kendi talebini yaratır ve aynı şekilde talep arzı meydana getirir.
Yani bir şeyin piyasaya çıkışı o şeyin insanlar tarafından talep edilmesiyle başlar. Arz-talep
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dengesi ihtiyaçların ve bu ihtiyaçları karşılamak için sunulan imkânların dengelemesiyle
kurulur (Smith, 2005: 81).
Ancak, bu ayarlama sürecinde arz ve talep arasındaki dengeyi sağlayan öğelerin değeri ve
ölçüsü konusunda değişik görüş açıları mevcuttur.
Ekonomik ve siyasi sistemler içinde alternatif bir yapı olarak ortaya çıkan sosyalizmde de
değer ve arz-talep kavramları önemli bir yer tutar. Kapitalizmde önemli olan servetin
artmasıdır. Bu durum şu temel formül aracılığıyla daha net bir şekilde gösterilebilir: Y= Yo +
G + I (X) –C
Burada: Y: Servet, Yo: Gelir yani sabit gelir, örnek: maaş, burs, yârdim vb. I: Yatırımlar
örneğin: kiraya verilen evin geliri, dükkân, altın, gümüş, döviz vb. X: beklenen kar, C:
Giderler veya harcamalar.
Burada görüleceği gibi karlar (X) katsayısı artıkça yatırımların değeri ve miktarı yükselecek.
Diğer yandan giderler (C) artıkça servet azalacaktır. Eğer yatırımlar sıfır ve giderler fazlaysa
sabit gelirler (Yo) bazen eksinin altına düşebilir, böylece servet aşınmaya uğrar ve servet
değerinden yoksun olanlar “yoksul” veya “fakir” olarak nitelendirilir.
Liberal bakış açılarının değeri belirleyen temel motifler olarak kâr güdüsü ve marjinal faydayı
görmeleri ve kâr/fayda getiren her şeyi ahlaki boyutuna bakmadan iktisadi kaynak olarak
görmeleri başta dini ve sosyalist bakış açıları tarafından eleştiri konusu olmaktadır.
6. David Ricardo Ve Karl Marx’a Göre Emeğe Dayanan Değer
Adam Smith´in teorilerini sosyal yönde ele alan David Ricardo emeğin, yani insan gücünün
değer yaratmadaki rolü üzerinde yoğunlaşmıştır. Marx ve Engels gibi sosyal bilimciler bu
teoriyi daha da keskinleştirerek sosyalizm denilen ideolojik bir sistem geliştirmişlerdir.
Sosyalizme göre, doğada var olan hiç bir şey insan eli değmeden bir değer kazanmaz. Yani
mevcut olan varlıklar insanlar daha doğrusu iş gücü ile işlenerek değer kazanırlar. Mesela çok
verimli bir tarla ve çok kaliteli bir tohum ancak iş gücü sayesinde bir değer yani ürün
meydana getirebilir. Bundan dolayı, sosyalizmde işçilerin hâkimiyeti savunulur. Marx “Das
Kapital” adli eserinde bu kavramı “Mehrwert / Surplus value” yani “artı değer” şeklinde
nitelendirmiştir (Marx, 2008: 25). Sosyalist görüşlerin emeği değerin ana belirleyici olarak
kabul etmesi hümanist b-yaklaşımlarla bazı ortak noktaların oluşuna işaret eder. Bu bağlamda
sosyalist bakış açılarının hümanizmle bu bazı konularda örtüştüğü görülmektedir. Gerçekte de
ekonomik kriz durumunda ve sistemde dezavantajlı grupların topluma kazandırılması ve
entegrasyonunda sosyal devlet olgusu ön plana çıkar. Sosyal devlet veya devletin sübvansiyon
ve sosyal yardımlarla toplumdaki adaletsizlikleri dengeleme politikasının temeli hümanizme
dayanmaktadır.
7. Avusturya Okulu’na Göre Değerin Piyasa Süreci Tarafından Belirlenmesi
Çoğunluğu Avrupalı Musevi bilim adamlarının oluşturduğu Avusturya Okulu, değer ve değer
oluşma sürecini zamanın şartlarını göz önüne alarak daha anlamlı bir şekilde ifade etmişlerdir.
Onlara göre bir şeyin değerini piyasa belirler. Yani bir malın veya hizmetin değeri her zaman
ve her an azalabilir veya artabilir. Yani, piyasadaki koşullar belirleyici etkenlerdir.
Günümüzde borsa, para ve emtia piyasaları bu sürece göre işlemektedir (Alpagu, 2014: 36).
Avusturya Okulunun kurucularından olan Carl Menger’e göre, değer süreci ve bilimsel
ilerlemelerin amacı insanlığın kazanmış olduğu önceki değerleri ve bilimsel icatları yıkmak
değil, tam tersine onların değerini yükseltecek yeni çalışmalar yapmak ve yeni yöntemler
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geliştirmektir (Menger, 1934:51). Menger’in bu bakış açısı değer kavramının etik ve
insanlığın gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğunun vurgulamasıdır.
8. Đnanç Sistemlerine Göre Değer Kavramı Ve Denge
Değer kavramı tartışmaları inanç sistemlerine göre başka bir boyut kazanmaktadır. Đnanç
sistemleri “manevi değer” diye adlandırılan soyut bir kavramı temel prensip olarak kabul
ederler (Alpago, 2008).
Burada manevi değerleri korumak için maddi değerler hibe, bağış, kurban vesaire şeklinde
denkleme dâhil edilir. Bu bağlamda dini mabetler manevi değerleri yüceltmek için insanların
akınına uğrar. Bu insanlar yardım ve bağış adı altında bu tür dini toplanma merkezlerine
maddi destek sağlarlar. Gelen maddi desteklerin bir kısmı bu tür ibadet yerlerinin masrafları
için harcanır ve diğer bir kısmı ise ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılır. Demek ki mabetler sadece
manevi değerlerin paylaşımında değil, aynı zamanda maddi değerlerin dağılımında da bir rol
üstlenmektedirler.
Bu durum Đslam, Hristiyan ve Musevilik gibi tek tanrılı dinlerde olduğu gibi Budizm ve bazı
doğa dinlerinde de hemen hemen aynıdır. Budizm inancına tabi kimseler yemek, para, gıda ve
giyim gibi bazı temel ihtiyaç maddelerini doğrudan ibadethanelerine bağışlarlar.
Avrupa’da kiliseye giden herkes ona üye olmak ve kilise vergisi vermek zorundadır.
Musevilikte durum aynıdır. Her sinagogun dâhil olduğu bölge aynı zamanda onun maddi
ihtiyaçlarını karşılar. Đslam’da bu işlevi camiler görür. Mesela Diyanet Đşleri Başkanlığı
istatistiklerine göre, “Türkiye’de 84 bin 684 cami bulunmaktadır” (Akşam,2014).
Bu camilerin masrafları kısmen kamu bütçesinden sağlanmaktadır. Camiler aynı zamanda
fitre, zekât ve diğer kişisel bağış ve yardımların toplandığı ibadet yerleridir. Đnsanlar manevi
değerlerini yüceltmek için camiyi bir aracı olarak görmektedirler.
Burada hâkim olan görüşe göre, insanların tüm eylem ve söylemleri bir değer döngüsü
etrafında şekillenmektedir ve bu değer ise sadece ilahi boyutuna göre nihai bir çerçeve
içerinde bir kıymet kazanır. Yani her şey ilahi değerle ilişkilendirilmelidir. Din adamlarının
ileri sürdüğü bu argümana göre şu sonuç çıkarılabilir: Đlahi bir maksadı olmayan bir eylemin
veya nesnenin bir değerinden de söz edilemez. Bu açıdan Tanrı ve manevi değerlerin
yüceltilmesi uğruna harcanacak kaynaklar çarpan etkisinden olduğu gibi bir yandan toplumun
dünyevi yaşamına katkı sağlayacak, diğer taraftan ise harcamayı yapan kişinin ahiret
yaşamına bir nevi yatırım rolü üstlenecektir.
Ortaçağ Katolik Hristiyan dünyasında din adamları bir adım daha ileri giderek “indulgence”
(günahlardan para karşılığı kurtulmayı vaat eden af belgesi) denilen belgeler karşılığı yeni bir
değer ve değer biçme yaklaşımı içerisinde olmuşlardır (Kivetz & Simonson 2002).
Öte yandan din adamlarının değer biçme süreci ve değer kavramı konusundaki görüşleri
arasında benzer yaklaşımlar olmakla beraber, uygulamada farklı durumların ortaya çıktığı
söylenebilir. Kuran’ın zekât ve yardımlaşma gibi konuları iktisadi yaşamla doğrudan
bağlantılı olsa da, değer biçme süreci o kadar net ön plana çıkmamaktadır. Kuran’da daha çok
insan ile Allah arasındaki değer belirleme süreci vurgulanmıştır. Kuran’da insanın Allah
nezdinde değer kazanması için yapılması gerekenler açık bir şekilde belirtilmiştir. Örneğin:
“Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve
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kabileler kıldık ki, birbirinizi tanıyasınız. Muhakkak ki Allah’ın indinde en çok değer layık
olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır”
(Kuran, 49/Hucurât-13).
Hristiyan din adamları arasında hâkim olan görüşe göre ise Tanrı sevgisi değer belirleme
sürecinin merkezine alınmıştır. Buna göre (Deus Cartiats est-Tanrı sevgidir) Tanrı sevginin
kendisidir ve insanların Tanrı varlığı bu sevgi üzerinde inşa edilmelidir. Böylece tüm sorunlar
bu sevgi anlayışı ile çözüme kavuşturabilir (Papa Benedikt XVI, 2006).
Burada tartışmaya açık olan ise insanların Tanrı sevgisi kimler tarafından ve nasıl
ölçüleceğidir. Hristiyan âlemi bu açıdan Katolik ve Protestan gibi farklı mezheplere
ayrılmıştır. Bu bağlamda batı toplumu laiklik kavramı ile bu konuyu çözmeye çalışmıştır.
Budizm’e göre hayat ve değerler sürekli şekil ve konum değiştirler. Buna göre her canlı vakti
geldiğinde ruhunu başka bir canlıya devrederek dünyayı bedenen terk eder. Đnsanlar acı
çekerek değer kazanırlar ve böylece Nirvana’ya ulaşırlar. Bunun için insanlar maneviyata
önem vermeleri ve bu uğurda mallarını kurban etmeleri ve bedenlerini acı çekmeye maruz
bırakmalılar (Santina, 1984:109).
Aslında manevi değerlerin korunmasında maddi değerlerin büyük bir rol aldığını görüyoruz.
Gerçi dini kurumların reel ekonomiye doğrudan katkıları oldukça düşük oranda kalmaktadır.
Yani önemli oranda somut mal veya hizmet üretmedikleri halde manevi değerlerin temsilcileri
olarak gelir dağılımında etkin bir rol aldıklarını görüyoruz. Dini kurumların en büyük
argümanı ise, gelir dağılımında eşitsizliği gidermek için çok olandan alıp az olana veya hiç
olmayana verme fonksiyonunu yerine getirdikleridir. Bunun ekonomik açıdan ne denli etkin
ve gerçekçi olduğu tartışmaya açık olmakla beraber, yerinde bir savunma olduğunu
düşünüyoruz.
Diğer yandan inanç sistemlerine göre her canlı kendi rızkı ile doğar ve kendisine pay edilmiş
bu rızkına ulaşmak için çalışmakla mükelleftir. Bu yaklaşımdan yola çıkılırsa, değeri
belirleyen birçok öğe ön plana çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile “değer” birçok unsurun bir
araya gelmesi ile meydana gelir. Bu öğeler şu şekilde sıralanabilir: insan emeği, bereket, rızık
vesaire. Bereket ve rızık aslında bir malın değerindeki artıştır.
Pozitif ekonomi bilimi bu tür olumlu sonuçları etkinlik ve verimlilik kavramları aracılığıyla
açıklamaya çalışır. Dini inanışlara göre ise değerdeki denge noktası bireylerin birbirlerinin
haklarına saygı göstermeleri ile sağlanır. Burada temel teorem şudur: tüketicinin haklarına
riayet etmeyen bir tüccarın mallarındaki bir artış bir değer artışı olarak kabul edilemez. Bu tür
bir artış haksız kazanç olarak nitelendirilir. Bundan yola çıkılarak yardımlaşma ön plana
çıkar. Sosyalizmde iş gücüne endeksli ve kapitalizmde arz-talebi temel alan ticari rekabetin
oluşturduğu değer, dini inançlara göre ise manevi bir güç tarafından belirlendiği kanısı hâkim.
Öte yanda, bilim, sanat ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir seviyeye ulaştığı
çağımızda, gerek Hristiyanlığın hâkim olduğu Batı Dünyası’nda, gerek Đslam’ın kalesi Orta
Doğu’da ve gerekse de Budizm’in vatanı Uzak Doğu’da dinler ve mezhepler arası çatışmalar
en vahametli seviyeye çıkmıştır. Dini görüşlere göre değeri belirleyen temel kıstas Tanrı’nın
hoşnutluğudur. Yani Tanrı bir şeyden hoşnutsa o şey değerlidir. Bilimsel ve reel olarak
Tanrı’nın hoşnutluğu ve her bir varlığa biçtiği gerçek değeri tam ve değişen şartlara göre
ölçme imkânı olmadığından dolayı dini kitaplara ve din adamlarına dayanan yorum ve
ölçütler devreye girmektedir. Ancak özellikle kendisini dini otorite olarak görenlerin ve
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görmek zorunda kalanların aldıkları kararlar, sonuç itibariyle onların birikim ve insani zaaf ve
yetersizliklerinden bağımsız olamayacağı için, radikal diye tanımlanan ve çoğunluk tarafından
baskı ve sindirme olmadan kabul edilemeyen görüş ve uygulamalar devreye girer. Đşte bu
gerçek dünyada var olup gelen din kaynaklı uyuşmazlık ve çatışmaların temelini
oluşturmaktadır. Yani bir değerler ve ölçütler çatışmasıdır.
Bu durumun normalleşmesi için her dalda bilim adamlarının ortak çözüm önerileri, işbirliği
ve çabası gerekmektedir. Đnsanlar her şeyden önce onları insan yapan ortak değerler
denklemini kurup, buna göre sonuç getirici çözüm yöntemleri geliştirmek zorundadırlar
(Alpagu, 2014).
9. Neo-Liberal Kültürünün Facebook Ve Twitter´e Đndirgemek Đstediği Değer
Kavramı Ve Sosyal Paylaşım
Günümüzde ekonomik ve sosyal alanda neo-liberal görüşler her açıdan hâkim bir
konumdalar. Bu hakimiyeti pragmatik ilkeleri takip ederek devam ettiriyorlar. Teknolojinin
faydaları elbette çoktur. Ekonomik ve kültürel gelişmeleri hızlanmaktadır. Özelliklede
internet ve dijital medya sayesinde sanatçıların eserlerini herhangi bir bütçesel engele
takılmadan, online ortamda milyonlarca kişiyle paylaşma imkanına kavuşmuşlardır. Bu
durum pazarlama (marketing) açısından başlı başına bir devrim niteliğindedir (Alpagu, 2014:
91).
Sosyalistlerin ikincil bir değer verdikleri özel mülkiyet ve sınırsız zenginlik olgularına, neoliberaller birincil bir önem veriyorlar ve bu duyguları reklam ve pop-corn kültürü şeklinde
tanımlanabilecek tutumları körüklemekle maksimize etmeyi hedefliyorlar (Goldfarb & Cyran,
2012). Bu bağlamda, değer ve insani bir erdem olan paylaşım kavramlarının temel aldığı
yardımlaşmayı kısmen de olsa Facebook, Twitter vb. sosyal medya elementleri
üstlenmişlerdir.
Bu eğilim giderek hız kazanmaktadır. Bu arada şu noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor ki:
Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları etkili kullanıldığı takdirde yararlı ve gerekli
medyumlardır. Ne var ki, dijital medya yolu ile yapılan eylemler ve “Beğen” veya “Retweett”
bir paylaşım ve değer verme kültürü haline gelmemeleri uzun vadede manevi ve sosyal
değerlerde aşınmalara yol açabilir. Yani paylaşmak ve yardımlaşmak sadece bu tür araçlarla
tanımlandığı takdirde, aldatıcı, yapay, yüzeysel ve içi boş bir kültür oluşmasına yol açabilir.
Bu anlayışın hâkim olduğu bir kültürde, kimse kimsenin halinde anlamadan, onu bu tür
araçlar yolu ile tanımaya çalışır ve bunun neticesinde sağlıksız ilişkiler kurulur.
Paylaşmak sosyal ve insani bir erdemdir. Đnsanlar sahip olduğu varlıkların bir kısmını ihtiyacı
olanlarla paylaşır ve bu güzel bir insani gelenektir. Her toplumda ve her kültürde bu tür
değerlerin yüksek bir yeri vardır. Saygınlık görürler.
Ancak Facebook´ta paylaşılan bir resim veya haber bu tür insani değerlere doğrudan bir katkı
sağlamazlar, sağlayamazlar. Nitekim sosyal medyanın yaygın olduğu bir cağdayız, herkes bu
yol ile bir şeyler paylaşmaktadır. Öte yandan savaşlar, açlık, göçler, iç çatışmalar ve artarak
devam etmekte olan gözyaşlarında bir azalma gözlenmemektedir. Bu açıdan insanların şu
soruyu kendilerine sorması gerekir: “Afrika´da açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir çocuğun
resmini Facebook´ta paylaşmakla onun midesine doğrudan bir lokma ekmek girer mi hiç?”
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Neo- Liberallerin değerleri yüzeyselleştirme ve değersizleştirme araçları insanlığın varlığının
temelini oluşturan paylaşım, değer verme, sahip çıkma, acıma ve koruma duygularının yerini
almaları ihtimalden uzaktır. Bu açıdan Facebook, Twitter ve diğer sosyal paylaşım araçları
vasıtasıyla postalanan öğeleri beğenmek ve bunları bir tıklama ile paylaşmak suretiyle
kitlelere ulaştırmaya çalışmakla yetinmemek gerekiyor. Bunun yerine, gerçek hayatta olaylara
ve insanlara ciddî anlamda değer vermek ve ihtiyacımızdan fazla olan mallarımızın bir
kısmini gereksinim içinde olanlarla paylaşmakla hem insani bir görevi yerine getirmiş sayılır,
hem de diğer insanların bütçelerine doğrudan bir katkı sağlamış oluruz.
10. Dış Denge Ve Değer Kavramı Arasındaki Đlişki
Çoğu zaman dış güçler topluma yanlış bir şekilde tanıtılır. Böylece toplumda bu kavram
hakkında yanlış veya eksik bir algı oluşur.
Oysa dış ticaret ve dış siyaset ulusları, milletleri ve toplumları bir araya getiren, önyargıları
yıkan, işbirliğini artıran ve dostluğu pekiştiren, ekonomik ve kültürel kalkınmayı hızlandıran
ve en önemlisi de global medeniyeti yaygınlaştıran bir güçtür. Aslında dış ticaret ve dış güçler
tarihte özlemle andığımız ipek yolu kervanlarının günümüze yansımalarıdır. Đpek Yolu
güzergâhında kurulan medeniyet sadece malların ve hizmetlerin değer kazanmasıyla sınırlı
kalmamış, aynı zamanda manevi değerlerin etrafında yoğunlaşan kendisine has bir değer
kültürü meydana getirmiştir (Bulut, 2014:1-16).
Ancak dış ekonomik ve politik dengeler hassas bir düzen gerektirir. Daha açık bir ifadeyle, bu
tür ilişkiler karşılıklı çıkara bağlı olduğundan dolayı, bir ülke diğer bir ülkeyi sömürme ve
işgal etmeye kadar varan veya dengeleri birisinin aleyhine çevirebilecek bir durumla karşı
karşıya getirebilir. Bu tıpkı dengesiz bir şekilde borçlanmaya benzer. Karşı tarafın borcunu
ödemek için nakit gücü olmayan biri ona evini, arabasını ve hatta özgürlüğünü ipotek altına
almasına kadar varan bir anlaşmaya gidebilir.
Böylece temel yaşam öğelerini ve yaşamını risk altına sürükler. Etik değerleri zayıf kurum
veya oluşumlar bu tür dengesizliklerin başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Hal böyle olunca
da toplumun bir kesiminin bu önemli dış denge unsurlarını kötü bir güç şeklinde algılamasına
yol açar.
Ayrıca, dış güçler veya dış mihraklar ne kadar güçlü ve olumsuz niyetli olurlarsa olsunlar, bir
ülkenin kaderi o ülke sınırları içerisinde yaşayan insanların kapasitelerine, vizyonlarına ve
onları bir araya getiren temel değerlere sahip çıkma derecelerine bağlıdır. Yani onların çözüm
bulma kalitelerine, insani kalitesine, eğitim kalitesine, gerçekleri zamanında kavrama
kalitesine, barışın önemini kavramı kalitesine, iyiyi, doğruya değerliye sahip çıkma, destek
verme kalitesine, gelişmeleri, geleceği yerinde ve doğru okuyabilme gücü kalitesine bağlıdır.
Sağlam ve karşılıklı anlaşmaya bağlı bir iç denge kuran bir ülke veya toplumda dış denge de
buna paralel olacak şekilde o toplumun yararına göre şekillenir. Bunun aksi bir durumda ise
dış güçler ve dış potansiyel sıkça dile getirildiği gibi “dış mihrak” kavramını haklı çıkarak bir
hal alabilir. Çünkü ülke içinde adaletten ve değerden yoksun bir oluşum, toplumda dışlanan
kesimleri başka arayışlara yöneltir. Hal böyle olunca da “dış güç” “dış mihraka” dönüşür.
Đdeal olan, bir toplumu oluşturan bireylerin bu anlayışla hareket ederek, dâhil oldukları
toplumun refahı ve geleceği için çaba göstermeleridir.
Bu bağlamda, kaliteli şeylere açık ve net bir şekilde destek ve değer vermek gerekiyor. Siyasi
görüşü ve kökeni ne olursa olsun bir ülkede yaşayan tüm insanlara eşit bir şekilde değer
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vermek icap etmektedir. Belki de kabul etmek istenmeyen bir görüşün günün birinde aslında
doğru bir yaklaşım olduğunu anlaşılır. Eğer bir toplumda bireyler birbirlerinin fikirlerine,
değerlerine ve haklarına saygı gösterirlerse barış ve huzur sağlanır. Aksi bir yaklaşım değer
ve güven aşınmalara ve toplumsal çatışmalara yol açar.
11. Sonuç
Değer kavramı insanlığın varoluşundan beri tüm süreçlerin temelini oluşturmaktır. Her
toplum ve toplumu oluşturan her birey belirli değer yargıları çerçevesinde dâhil olduğu
toplumda kendisine bir statü ve konum belirler. Bireyin toplum içindeki yeri veya bir
toplumun diğer toplumlar karşısındaki statüsü ve konumu onların yapıp-etmelerinin bir
sonucu olarak otomatik bir şekilde belirlenir. Bu statü ve konum belirleme süreci belirli değer
yargıları ve kriterlere göre şekillenir. Değer kavramını en bilinçli ve sistematik bir şekilde
hayatlarında, soysal yaşamlarında ve karar alma süreçlerinde uygulamaya koyan varlıklar
insanlardır. Hayvanlar da belirli ve sınırlı bir değer verme ve bu kavramı temel alan karar
alma sürecini güderler. Örneğin karıncaların kolektif davranışları, göçmen kuşların içgüdüleri
ve diğer hayvanların yaşamak için kendi içgüdü ve deneyimleri çerçevesinden kendilerine
göre en rasyonel ve en faydalı hayati kararları almaları da değer sürecinin bir sonucudur.
Bu bağlamda dinler, ideolojik, siyasi oluşumlar, kültürler ve en önemlisi de ekonomik
sistemler belirli birer değer ve bu değeri oluşturan kurallar çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürürler. Küreselleşen dünyada bu sürece şimdi birde internet ve sosyal medya dâhil
edilmiştir. Bu medyumlar doğrudan değer yaratmadıkları halde, mevcut değer anlayış ve
olguların yaygınlaşmalarında veya yeniden şekillenmelerinde etkin bir rol almaya
başlamışladır. Bu yeni araçların faydaları olduğu gibi değer aşınmalarına yol açan etkileri
berberlerinde taşımaktadırlar. Bu olası olumsuz etkileri azarlatmanın bir yolu da konuyu
analitik bir şekilde mercek altına alıp, olası çözümler üzerinde fikir yürütmekten geçer. Diğer
yandan Facebook ve Twitter gibi sosyal medyanın önce gelen medyumları kurucularının
başarısı veya icatlar olarak değerlendirmek yerine, çağın gereklerinin ön plana çıkardığı
gerçekler olarak ele almak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.
Bu anlayışın günümüz şartlarına göre yeniden canlanmasını teşvik etmek, değer kavramı
çerçevesinde ele alınan sosyal sermayenin güçlenmesini sağlayacaktır. Facebook, Twitter ve
diğer dijital kanalları bilinçli bir şekilde değerlendirirlerse hem insani değerler erozyona
uğramaz, hem de bu tür araçlar toplumsal yaşamda daha optimal ve verimli bir yer alırlar.
Böylece içi boş, sanal, yapay ve dijital bir yaşamın geliştirdiği robot kültürünün birer gönüllü
askeri olma ihtimalinin dışında kalınır.
Sonuç itibariyle, tüm sistemler ve dinler insanlığın felahı ve huzuru prensibi üzerinde inşa
edilmişlerdir. Bu bağlamda farklı değer anlayışları ve görüşlere rağmen, tüm insanların onları
insan yapan ortak değer ve kavramlar çerçevesinde sorunlarını çözmeye çalışmaları ve sürekli
diyalog halinde olmaları gerekmektedir.
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“GÜÇLÜ EKONOMĐYE GEÇĐŞ PROGRAMI” SONRASI CARĐ AÇIKLAR VE
HĐZMET SEKTÖRÜNÜN KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ
Nurdan KUŞAT*
Öz
Her ülkenin, üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu bir ya da birden fazla ürün/sektör mutlaka
vardır. Bu ürün ya da sektörler ülkenin gelişmişlik düzeyinden etkilenmekle beraber; bazen tarım, bazen sanayi,
bazen de hizmet alanlarında kendisini gösterir. Türkiye de 1980 yılı itibariyle liberal dış ticaret anlayışını
benimseyerek karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu üretim alanını belirleme çabasına girmiş ve hizmet ağırlıklı
üretim yapısı bu süreçte kendisini göstermeye başlamıştır. Bu çalışma; 2002 yılı itibariyle IMF tabanlı Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) kapsamında uygulamaya geçirilen serbestlik yanlısı programların;
Türkiye’nin Ödemeler Bilançosu ve Cari Açıkları üzerindeki etkisini ve bu açıkları giderebilmek için hizmetler
sektörünün kullanılabilirliğini tartışmaktadır. Elde edilen bulgular Türkiye’nin ödemeler bilançosu ve cari
işlemler dengesinde fazla veren bilanço kalemlerinin hizmet alt sektörleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu
sektörler içerisinde turizm sektörünün beklenen önderliğinin yanı sıra; inşaat ve taşımacılık sektörlerinin de cari
işlemler açıkları ile mücadelede önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip oldukları sonucuna
varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Cari Açık, Ödemeler Dengesi, Hizmetler
Sektörü.

CURRENT DEFICITS AND THE USEFULNESS OF THE SERVICES
SECTORAFTER THE “TRANSITIONPROGRAM TO A STRONG ECONOMY”
Abstract
Every country certainly has one or more products/sectors with a comparative advantage. While these
products or sectors are affected by the development level of the country, they manifest themselves sometimes in
agriculture, sometimes in industry and sometimes in services. Since 1980, Turkey has adopted the liberal foreign
trade approach and begun to make an effort to determine the fields of production where it has a comparative
advantage. The service intensive production structure began to come into prominence during this period. This
study discusses the effect of the liberalization programs implemented by the IMF-based Transition Program to a
Strong Economy (TPSE) in 2002 on Turkey’s balance of payments and current deficits and elaborates on the
usefulness of the services sector as a means to eliminate these deficits. Our findings show that the accounts that
have a surplus in Turkey’s balance of payments and balance of current accounts are in the services sub-sectors.
Moreover, we also conclude that, in addition to expected leadership of tourism sector in these sectors, the
construction and transportation sectors also have the potential to make significant contributions to the efforts to
lower current account deficits.
Key Words: Transition Program to a Strong Economy, Current Deficits, Balance of Payments, Services
Sector.

1. GĐRĐŞ
Türkiye ekonomisinde 1950-1960 yılları arasında uygulanan liberal dış ticaret politikası
1960 yılında gerçekleştirilen askeri müdahale nedeniyle sekteye uğramıştır. Sonrasında
benimsenen daha müdahaleci uygulamalar ve 1963 yılı itibariyle hayat bulan beş yıllık
kalkınma planları 1960 sonrası Türk dış ticaretine farklı bir yön vermiştir. 1960-1980
döneminde planlı kalkınma çerçevesinde uygulanan ithal ikameci sanayileşme stratejisi
başlangıçta dış ticaret adına olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken, zamanla bu olumlu gelişmeler
ters bir ivme kazanmıştır (Aydoğuş vd., 2006:62). Nihayetinde cari işlemler dengesindeki
açıklar dış borçlanmayı, bu açıklardaki süreklilik de ülke dış borç stoklarının artmasını
tetiklemiştir.
*
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Türkiye dış ticareti açısından 1980 sonrası dönem ise; 1980-2002 ve 2002 sonrası
dönem şeklinde bölümlendirilebilir (Kösekahyaoğlu, 2012:54). 1980-2002 dönemi hizmet
sektörünün ön plana çıktığı ve liberal ticaret anlayışına yeşil ışık yakılan dönem olarak
adlandırılırken, 2002 sonrası dönem GEGP’nin IMF programlarıyla birlikte uygulandığı
dönem olmuştur. 1980-2002 yılları arasında dış ticaret hacmi genelde artarken (1986, 1991,
1994, 1998, 1999 ve 2001 hariç), dış ticaret içerisinde ihracatın ithalatı karşılama oranı sürekli
1’in altında kalmış ve ülke sürekli dış ticaret dengesi açıklarıyla yüzleşmiştir (Kuşat,
2015:54). 2002-2013 döneminde ise ülkenin dış ticaret hacmi genel olarak yükselirken,
ihracatın ithalatı karşılama oranı açısından bir önceki döneme göre önemli bir başarı elde
edilememiştir*.
2001 krizini takiben temel makro ekonomik göstergelerde olumlu ve sürdürülebilir
sonuçlar sağlaması beklenen IMF destekli GEGP; büyüme, enflasyon ve faiz oranları
yönünden olumlu, cari açık ve istihdam açısından olumsuz kabul edilebilecek gelişmeler
yaratmış (Karabulut vd., 2006:48) ve yaratmaktadır. Türkiye ihracatındaki hızlı artışlara
rağmen; ithalatın daha büyük ölçüde artması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının 1’in
altında kalması, cari işlemler açığı sorununu daima gündemde kalmaya zorlamaktadır. Ayrıca
Türkiye’de ihracatın ithalata olan bağımlılığı ve bu bağımlılığın gün ve gün artması da bu
konuyu sürekli gündemde tutmaktadır. Bu bağlamda, mal ihracatının yanı sıra, hizmet
kalemlerinden elde edilecek döviz gelirlerini artırıcı, ihracatın ithalata bağımlılığını kırıcı ve
hatta ihracatı tüm Türkiye geneline yayacak makro ekonomik politikalar uygulanması büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışma Türkiye dış ticaretinin 1980’lerden itibaren bir fiil benimsediği liberal
anlayışın ikinci dönemi olarak kabul edilebilecek GEGP sonrasının cari açıklarını ele
almaktadır.
Fakat bu incelemede amaç; ne Türkiye’deki cari işlemler dengesinin
sürdürülebilirliğini ortaya koymak, ne de Türkiye’deki cari açığın belirleyicilerini
irdelemektir. Literatürde bu iki konu üzerinde hem dünya ekonomileri hem de Türkiye
ekonomisi üzerinde gerçekleştirilmiş çalışmalara ağırlıklı olarak rastlanmaktadır. Çalışma ise;
GEGP sonrasında Türkiye’nin cari işlemler dengesinin gelişimini ve bu denge içerisinde
etkinliği en yüksek olarak tespit edilen “Hizmetler Dengesi” nin ülke ödemeler bilançosu
dengesi açısından kullanılabilirliğini tartışmaktır.
2001-2014 döneminde Türkiye’nin Hizmetler Dengesi sürekli fazla vermiştir. Bu
fazlalığın oluşmasında Seyahat/Turizm, Taşımacılık, Đnşaat Hizmetleri ve Diğer Hizmetler
sektörleri ön plana çıkmıştır. Diğer hizmet alt sektörlerinin ise, hizmetler dengesi içerisindeki
payının sürekli negatif olduğu da dikkat çekmektedir. Bu nedenledir ki çalışmada hizmet
sektörünün Türkiye’deki cari açıkların finansmanında kullanılabilirliği, belirtilen bu üç sektör
için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve diğer hizmet sektörleri kapsam dışında tutulmaktadır. Bu
bağlamda gerçekleştirilen çalışmada 2002 yılı itibariyle Türkiye’nin GEGP çerçevesinde
Ödemeler Bilançosu’nda yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, özellikle hizmet kalemleri
içerisinde başta turizm olmak üzere, inşaat ve taşımacılık sektörlerinin cari açıklara yönelik
etkisi mevcutlar ve olasılıklar bağlamında değerlendirilmektedir.

*

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz. N. KUŞAT (2015) “Ekonomik Kalkınmanın Sürdürülebilirliğinde
Liberal Dış Ticaret: 1980 Sonrası Türkiye Örneği”, Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, 14(1):39-64.
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2. ÖDEMELER BĐLANÇOSU VE CARĐ ĐŞLEMLER DENGESĐ
“Ödemeler Bilançosu” ya da “Ödemeler Dengesi” kavramı 1720’li yılların başlarından
itibaren kullanılan bir kavram olup, pek çok iktisatçının katkısıyla bugünkü yapısına
ulaşmıştır (Karluk, 2013:637). Bu bilanço işletmelerin düzenlediği bilançolardan ziyade, karzarar tablolarına benzeyen, ülkenin bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ekonomik
işlemlerin ne yönde değiştiğini gösteren ve her daim dengede olan bir tablodur.
Bu nedenledir ki ödemeler bilançosu; bir ülkedeki dış ticaretin hangi kalemlerden
oluştuğunu, bileşenlerinin neler olduğunu, ya da dış ticaretin ülke bazlı dağılımını göstermez.
Ayrıca ödemeler bilançosundan, dış ticarette meydana gelen değişmeleri takip etmekte
mümkün değildir. Buna karşılık ödemeler bilançosu,
bu finansal tablonun
değerlendiricilerine; ülke ithalatının dış dünya gelirleriyle karşılanıp karşılanamadığı,
karşılanamadıysa bu açığı kapatmak için hangi yöntemlerden destek alındığı ve ülkede
benimsenen kalkınma modeli çerçevesinde dış ticarette ortaya çıkan yapısal değişimin nasıl
şekillendiğini gösteren bilgiler sunar (Seyidoğlu, 2013:351).
Ödemeler bilançosu; “Cari Đşlemler Hesabı”, “Sermaye ve Finans Hesabı”, “Resmi
Rezervler Hesabı” ve “Đstatistik Farklar Hesabı” olmak üzere dört hesap grubundan oluşur.
Bu hesap grupları içerisinde otonom bir şekilde ortaya çıkan ve “Mal Ticareti”, “Uluslararası
Hizmetler”, “Uluslararası Faktör Gelir ve Giderleri” ve “Tek Yanlı Transferler”den meydana
gelen Cari Đşlemler Hesabı ve bu hesap grubunda meydana gelen açık ve fazlalar her zaman
için en çok dikkat çeken bilanço kalemleri olmuştur. Obstfeld ve Rogolf’un (1997) ifadesiyle
Cari Đşlemler Dengesi ya da Hesabı, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yerleşiklere karşı olan
toplam yükümlülüklerini veya yurt dışı yerleşik bir ülkede yer alan varlıkların değişimini
gösteren bir tablodur. Bu bağlamda cari işlemler hesaplarını ödemeler bilançosu içerisinde
önemli kılan bu hesapların otonom olarak oluşması, yani ekonomik hayatın doğal seyri
içerisinde müdahalesiz bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Nihayetinde bu hesap grubu bir ülkenin
dış açık ve dış fazlalarının en önemli göstergesidir.
Bir ülkenin cari işlemler dengesinin ülkeye ait dış açık ve dış fazla pozisyonlarının yanı
sıra ortaya koyduğu başka değerler de vardır. Edson (2003) ve Zanghieri (2004) cari işlemler
dengesinin ülkenin gelecekte karşılaşabileceği krizler konusunda uyarıcı bir rol oynadığını
belirtir. Ayrıca cari işlemler dengesindeki açıklar her ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı
olarak nitelik ve nicelik açısından farklılıklar sunar. Bu açıdan bir ülkedeki cari işlemler
açığının büyüklüğü, o ülkenin önündeki dönemlerde karşılaşabileceği döviz kuru krizleri için
önemli bir yapı ortaya koymaktadır (Corsetti, vd., 1999). Bu nedenlerledir ki cari işlemler
dengesi ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği için de son derece önemli bir göstergedir.
2.1. Ticari Liberalizasyon ve Ödemeler Bilançosu
Washington Mutabakatı olarak isimlendirilen, piyasa temelli görüşlerin özellikle
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve ABD hazinesi tarafından gelişmekte
olan ülkelere önerilen kalkınma stratejileri; Williamson’un (2000:219) da belirttiği gibi bazı
önkoşulların yardım almak isteyen ekonomilere dayatılması ile hayat bulmuştur. Bu
önerilerden bir tanesi de ticari liberalizasyondur. Diğer makroekonomik hedeflerle uyumlu ve
sürdürülebilir bir temelde gerçekleştirilen ticari liberalizasyon ülkelerin büyüme hızını
yükseltmektir. Fakat Pacheco-López ve Thirlwall’ın (2007:469) 19 adet gelişmekte olan
ülkeyi kapsayan çalışmaları; ticaretin serbestleştirilmesi sonrasında, büyüme performansının
ülkelerin çoğunda geliştiğini, ancak bu gelişmenin ticaret dengesinin bozulması pahasına
olduğunu göstermektedir. Hatta sadece Şili ve Venezuella ekonomisinde açık bir gelişmenin
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olduğu görülmüştür (Pacheco-López ve Thirlwall, 2007:481). Bu nedenle döviz kaybı
pahasına büyüme özellikle kısa vadede açıkların artmasına sebep olmaktadır ki; büyümenin
bu şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması söz konusu olamaz.
Ticari libaralizasyon kavramı şu andaki anlam ve önemine özellikle II. Dünya Savaşı
sonrası yaşanan gelişmeler sonucunda ulaşmıştır. “Küreselleşme” ana söylemi altında hayat
bulan bu yapılanma, savaş sonrası tahrip olan ve çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu
ekonomilerin yeniden canlandırılması çabalarının bir ürünüdür. ABD’nin önderliği
çerçevesinde oluşturulan IMF ve WB gibi uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ticareti
yaygınlaştırmayı amaçlayan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın
imzalanması, pek çok ülkenin bu sürece katılımıyla, önce küreselleşme, akabinde ticari
liberalizasyonu dünya ekonomi gündemine yerleştirmiştir.
Cari işlemler açığı sadece dışa açık ekonomilerin karşılaşabileceği bir olgudur. Dışa
açık ekonomilerin oluşumu ise büyük oranda ticari liberalizasyonun bir sonucudur.
2.2. Cari Açıkların Belirleyicileri
Bir ekonominin cari açıklarla karşılaşabilmesi için öncelikle o ekonominin ticari
liberalizasyonu kabul etmiş ve onun gereklerini yerine getiriyor olması bir gerekir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerini tamamlayabilmek adına ihtiyaç duydukları
teknolojiyi, ara ve yatırım mallarını gelişmiş ülkelerden temin etmek zorunda olmaları, bu
ülkelerin dışa açık bir yapı kazanmasını teşvik etmektedir. Ve bu yapı dışa açık tüm bu
ekonomileri cari açık sorunsalıyla yüzleşmeye mecbur bırakmaktadır.
Cari açıkların oluşmasında rol oynayan temel faktörü ticari liberalizasyon ve dışa
açıklık neticesinde ortaya çıkan ithalat ve talep yapısındaki değişim ve oluşumlarla özetlemek
mümkün olsa da, bu açıkların çok özel ve çok sayıda belirleyicileri olduğu aşikardır. Bu
belirleyiciler ise şu şekilde özetlenebilir: (1) Büyüme Oranı, (2) Gelir, (3) Tasarruflar, (4)
Yatırımlar, (5) Tüketim Harcamaları, (6) Reel Döviz Kuru, (7) Dışa Açıklık Oranı, (8) Dış
Ticaret Hadleri, (9) Dış Borçlar, (10) Bütçe Açığı, (11) Kamu Harcamaları, (12) Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımları, (13) Finansal Derinleşme, (14) Demografik Faktörler ve (15)
Sanayileşmiş Ülkelerin Büyüme Oranı.
Literatürde cari açığın belirleyicileri üzerine yapılmış olan pek çok çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmının gelişmiş, bir kısmının gelişmekte olan ülkeler
üzerinde gerçekleştirilmiş olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik
çalışmalar da bulunmaktadır.
Gelişmiş ülke ekonomilerini baz aldıkları çalışmalarında; Debelle ve Faruqee (1996)
reel döviz kurlarının, konjonktürel dalgalanmaların, dış ticaret hadlerinin ve ülke gelişmişlik
düzeyinin; Freund (2000) büyüme sürecinde gelişen tüketim artışlarının ve Freund ve
Warnock (2005) ise ekonomik büyüme ve kısa vadeli dış borçların cari işlem açıklarını
artırdığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerini baz aldıkları çalışmalarında; Calderon, Chong ve
Loayza (1999) büyüme oranındaki ve reel döviz kurundaki artışların; Parikh ve Rao (2006)
reel döviz kuru ve bütçe açıklarındaki artışların; Aristovnik (2006 ve 2007) büyüme oranı,
bütçe açıkları, dışa açıklık oranı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artışların ve
Bayraktutan ve Demirtaş (2011) ise büyüme, yatırım ve kamu harcama artışlarının cari işlem
açıklarını artırdığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Bu sonucun yanı sıra; Aristovnik (2006)
nisbi gelir ve dış ticaret hadlerindeki, Bayraktutan ve Demirtaş (2011) ise dış ticaret
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hadlerindeki olumlu gelişmelerin yanı sıra dışa açıklık oranı ve dünya ekonomileri büyüme
oranı artışlarının cari işlem açıklarını azaltıcı etkiler yarattığını da bulgulamaktadır.
Türkiye ekonomisini baz aldıkları çalışmalarında; Yücel (2003) büyüme oranı, döviz
kuru, dış ticaret hadleri ve Merkez Bankası rezervlerini; Erkılıç (2006) önceki dönem cari
açığı, büyüme oranı ve reel döviz kurunu; Lebe vd. (2009) büyüme oranını; Erdoğan ve
Bozkurt (2009) ihracatın ithalatı karşılama oranını ve Peker ve Hotunluoğlu (2009) ise reel
döviz kuru, reel faiz oranı ve ĐMKB endeksini cari açığın en önemli belirleyicileri olarak
tespit etmişlerdir.
2.3. Cari Đşlemler Dengesinde Sürdürülebilirlik
Dışa açık ekonomiler için zaman zaman ya da sürekli cari açıklarla karşı karşıya kalmak
bir sürpriz değildir. Önemli olan bu cari açıkların sürdürülebilir bir yapı içerisinde kontrol
altında tutulabilmesidir. Cari açıkların ülke ekonomisi için tehlike sinyalleri vereceği noktanın
takibinde en yaygın kullanılan araç ise cari açık/milli gelir oranıdır. Bu oranın ülkenin dış
dünyayla ilgili gelişmelerini takipte kullanılabilecek gerekli bir araç olduğu genel kabulüne
rağmen, yeterli olacağı konusunda tam bir fikir birliğinden bahsetmek mümkün değildir.
Nihayetinde cari işlemler dengesinin sürdürülebilirlik kriteri olarak değerlendirilen bu oranın
belirli bir değere sabitlenmesini, günümüz ekonomik yapısı için tek doğru olarak benimsemek
bazı uygulama hatalarına sebep olabilir. Çünkü finansal sistemin sürekli değişim içerisinde
olduğu gelişmekte olan ülke ekonomilerinde bu oranın da sürekli değişim göstermesi ve
politika uygulayıcılarını yanlış yönlendirmesi mümkün olabilir.
Babaoğlu’nun da (2005:11) belirttiği gibi, bu cari açıklarla mücadelede bazı ülkeler
daha düşük cari açık/milli gelir oranlarında müdahaleyi gerekli görmüşler, bazıları ise daha
yüksek cari açık/milli gelir oranlarında bile hiçbir müdahaleye gerek duymaksızın veya krize
girmeksizin yüksek cari açıklarla sürdürülebilirliklerini daim kılabilmişlerdir.
Fakat yine de cari işlemler dengesinin sürdürülebilirliğinde en önemli kriter olarak cari
açıkların milli gelire oranı üzerinde durulmaktadır. Literatürde belirtilen genel kabule göre,
bir ülkenin cari açığının milli gelirine oranı %5 ve bu oranın üzerinde teşekkül ediyorsa, yerel
ekonomi açısından risk olarak değerlendirilmelidir. Freund (2000: 3), bu oran bir ülke için
%5’lere yükseldiyse üç-dört yılık bir süreçte, gelir büyümesinde yavaşlama ve reel döviz
kurunda önemli bir aşınma ortaya çıkacağını belirtmektedir. Edwards, (2006) ise, belirtilen
oranın %6’nın üzerine tırmanması durumunda cari açığın sürdürülemeyeceğine
değinmektedir.
Ayrıca son yıllarda gelişmekte olan ülkelere yönelik dış yardımlar artmasına rağmen, bu
ülkeler için dış borçlar halen önem taşımaktadır. Artan dış yardımların bir sonucu olarak da
artan kamusal borçlar cari açıkların artmasını teşvik edebilmektedir. Mayr’ın (2010:25)
çalışma sonuçları, dış yardım alan ülkeler için alınan borçların mevcut kullanım şekliyle mali
sürdürülebilirliğe zararlı olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda eğitim ve sağlık gibi
alanlarda kullanılan dış borçlar ülkelerin mali sürdürülebilirliği için daha uygun bir yapı
oluşturabilir. Cui ve Gong (2008) ise artan dış yardımların bireylerin gelir ve tasarruflarını
artıracağı için, cari açıklar üzerinde olumlu etkiler yaratacağını söylemektedir. Obstfeld
(1999) ise çalışmasının sonuçlarında dış yardımların açıklar üzerinde bir etkisi olmadığından
bahsetmektedir. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilmiş çalışmaların ortaya koyduğu bu farklı
bulgular; ülke için dış yardım kabulleri gerçekleştirilirken sürecin cari açıklar açısından
mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini açık bir şekilde göstermektedir.
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3. GÜÇLÜ EKONOMĐYE GEÇĐŞ PROGRAMI
1980-2001 dönemi Türkiye ekonomisi adına oldukça hareketli gelişmelere tanık
olmuştur. Türkiye’de 24 Ocak Kararları (1980) ile dış ticarette korumacı politikalar terk edilip
serbest ticarete geçilmiş, 5 Nisan Kararları (1994) ile bu serbestleşmeyi özelleştirme ile
destekleyen istikrar programı uygulamaya koyulmuş, art arda yaşanan büyük oranlı
devalüasyonlarla (1980, 1994, 2001 gibi) ihracatın artması sağlanmıştır. Fakat bu artış Türk
Lirası’nın aşırı değer kaybıyla sonuçlanmıştır. Aslında bu hareketliliğin bir benzeri dünya
ekonomilerinde de yaşanmıştır. 94-95 Latin Amerika Krizi, 97 Asya-Rusya Krizi, 2000-2001
Türkiye Krizleri bu hareketliliğin göstergelerinden bazılarıdır.
Türkiye’de yaşanan 2000 ve 2001 krizleri ithalatta daralma yaratırken, ülke üretiminde
2001 yılı itibariyle %5,7 oranında bir küçülmeye sebep olmuştur (Kuşat, 2015:57).
Nihayetinde 2002 yılında yeni kurulan hükümetçe “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” nın
kabulü ile IMF’nin serbestlik yanlısı programı hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmiştir.
GEGP 14 ve 15 Nisan 2001 tarihinde bir ekonomik önlemler paketi olarak kamuoyuna iki
aşamalı biçimde duyurulmuştur (Züngün, 2008:236). GEGP’nin nihai amacı, “ekonomide
sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak kaynak kullanma sürecindeki verimliliği
artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa koşullarında rekabet gücünü geliştirmek ve böylece
ekonomide büyümeyi, yatırım ve istihdamı artırarak halkın geleceğe umutla bakmasını
sağlamak ve refah düzeyini kalıcı bir biçimde yükseltmek” şeklinde belirlenmiştir
(http://www.tcmb.gov.tr ). GEGP'nin reel ekonomiye yönelik temel politika amacı ise; yurtiçi
talebin daraltılması ve ihracat için bir fazla oluşturulması şeklinde belirlenmiştir
(http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/bsbmetin.html). Bu amaç doğrultusunda ihracatın
artırılmasına yönelik ilave tedbirler alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmış olmasına
rağmen, GEGP, Türkiye'de 1980'li yıllardan bu yana sürdürülmekte olan ihracat yapısını
günün şartlarına uyarlayacak ve ulusal sanayinin rekabet gücünü artıracak bir strateji
geliştirme konusunda yetersiz kalmış ve cari açıkların finansmanını sağlayamamıştır.
3.1. Türkiye’de GEGP Sonrası Ödemeler Bilançosu’ndaki Gelişmeler
Tablo 1, 2001 yılında uygulamaya giren GEGP sonrasında Türkiye’nin Ödemeler
Dengesi’nde yaşanan gelişmeleri göstermektedir.
Tablo 1: 2001-2014 Dönemi Ödemeler Bilançosu Özet Tablosu (Milyon $)
BĐLANÇO KALEMLERĐ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I. CARĐ ĐŞLEMLER DENGESĐ

3 760

-626

-7 554

-14 198

-21 449

-31 837

-37 779

A. Dış Ticaret Dengesi

-3 282

-6 404

-13 411

-22 438

-32 936

-40 894

-46 831

B. Hizmetler Dengesi

9 055

7 899

10 394

12 732

15 872

13 819

13 935

-5 000

-4 554

-5 557

-5 609

-5 839

-6 655

-7 108

2 987

2 43

1 020

1 117

1 454

1 893

2 225

-14 557

1 172

7 162

17 702

42 685

42 689

49 279

0

0

0

0

0

0

-8

-14 557

1 172

7 162

17 702

42 685

42 689

49 287

C. Gelir Dengesi
D. Cari Transferler
II. SERMAYE VE FĐNANS HESAPLARI
A. Sermaye Hesabı
B. Finans Hesabı
III. NET HATA VE NOKSAN
GENEL DENGE
IV. REZERV VARLIKLAR
BĐLANÇO KALEMLERĐ

-2 127

-758

4 489

838

1 964

-227

515

12 924

212

-4 097

-4 342

-23 200

-10 625

-12 015

-12 924

-212

4 097

4 342

23 200

10 625

12 015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-40 192

-12 010

-45 312

-75 008

-48 535

-64 658

-45 836

A. Dış Ticaret Dengesi

-52 917

-24 762

-56 325

-89 160

-65 367

-79 907

-63 960

B. Hizmetler Dengesi

18 779

18 538

16 594

20 120

22 427

22 844

25 728

I. CARĐ ĐŞLEMLER DENGESĐ
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C. Gelir Dengesi
D. Cari Transferler
II. SERMAYE VE FĐNANS HESAPLARI
A. Sermaye Hesabı
B. Finans Hesabı
III. NET HATA VE NOKSAN
GENEL DENGE
IV. REZERV VARLIKLAR

-8 368

-8 310

-7 212

-7 855

-7 163

-8 986

-8 723

2 314

2 524

1 631

1 887

1 568

1 391

1 119

34 700

9 836

60 048

67 014

71 010

72 625

43 592

-61

-43

-51

-25

-58

-96

-66

34 761

9 879

60 099

67 039

71 068

72 721

43 658

2 733

2 966

232

9 008

346

2 796

2 244

2759

-792

-14 968

-1 014

-22 821

-10 763

468

-2759

792

14 968

1 014

22 821

10 763

-468

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/ erişim 21.02.2015.

Türkiye’nin ödemeler bilançosundaki otonom işlemlerin gelişimi cari işlemler bilançosu
ve sermaye bilançosundan takip edilebilir. Cari işlemler dengesinde 2001 yılında yaşanan
pozitif yönlü gelişmeye dönem içerisinde bir daha rastlanmazken; sermaye ve finans
dengesinde de 2001’de yaşanan negatif yönlü gelişmeye bir daha rastlanmamaktadır. 2001
yılını incelenen diğer 13 yıldan ayıran yapının büyük ölçüde 2000 ve 2001 Türkiye krizleri
kaynaklı olduğu söylenebilir. Özellikle finans sektörünü etkileyen krizle ülkenin ithalatında
yaşanan %28’lik düşüş (2000’de 52 882 milyon $-2001’de 38 092 milyon $), ihracattaki
%12,6’lık artışla birleşince (2000’de 30 923 milyon $-2001’de 34 810 milyon $) ülkenin dış
ticaret açıkları bir miktar azalmıştır*. 2001 yılında Sermaye ve finans hesabında ortaya çıkan
finans bazlı daralma ise, yine krizle bağlantılı olarak ülkeden çıkış yapan dolaylı yabancı
sermayenin ya da ülkeden kaçan sıcak paranın sonucudur.
2001-2014 yılları arasında Türkiye’nin ödemeler dengesinde meydana gelen yıllık
değişmeleri Şekil 1’de takip edebiliriz.
Şekil 1: 2001-2014 Dönemi Ana Hesap Grupları Bazlı Ödemeler Bilançosu Yıllık Değişimi

En çok dikkat çeken oluşumlar cari işlemler dengesi ile sermaye ve finans hesaplarında
meydana gelmiştir. Cari işlemler dengesi incelenen dönem boyunca sürekli açık veren;
sermaye ve finans hesapları da sürekli fazla veren görünümleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca
bu iki hesap grubu 2009 yılı itibariyle değer olarak birbirine yaklaşmışlar ve bu yaklaştıkları
noktada da cari işlemler dengesi 14 yılın en iyi sonucunu ortaya koyarken, sermaye ve finans
dengesi de neredeyse dönemin en kötü değeriyle yüzleşmiştir. 2009 yılı itibariyle Türkiye
*

Bahsedilen rakamsal gelişmelere http://www.tcmb.gov.tr internet adresinden “Ödemeler Dengesi Đle Đlgili
Đstatistikler” bölümünden ulaşılabilir. Açık adres http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/30cdfd52-aa3440ce-8b57-4ef53e322ce4/odemelerdengesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=30cdfd52-aa34-40ce-8b574ef53e322ce4 şeklindedir. Erişim tarihi 01.03.2015.
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ödemeler bilançosunda yaşanan bu gelişmenin sebebi ise 2008 yılı son çeyreğinde ABD’de
ortaya çıkan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan küresel kriz olarak gösterilebilir.
Türkiye ekonomisinde ödemeler bilançosundaki genel dengenin yıllar itibariyle gelişimi
Şekil 2’den takip edilebilir.
Şekil 2: 2001-2014 Dönemi Ödemeler Bilançosu Genel Denge Değişimi

Türkiye ödemeler bilançosunun genelde açık verme eğilimine sahip olduğu söylenebilir.
Sadece kriz yıllarında (2000-2001 Türkiye ve 2008 ABD kökenli krizler) Türkiye
ekonomisindeki küçülmeden kaynaklanan ödemeler bilançosu fazlaları dikkat çekmektedir*.
3.2. Türkiye’de GEGP Sonrası Cari işlemler Dengesi’ndeki Gelişmeler
Türkiye’nin “Cari Đşlemler Dengesi” nden bahsedilirken ilk akla gelen dış ticaret
açıkları olmaktadır. Oysaki dış ticaret açık ya da fazlaları cari işlemler dengesinin sadece bir
bölümünü anlatır. Bu bölüm de “Mal Ticareti” olup, ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği
ticaretini gösterir. Cari işlemler dengesi içerisinde ayrıca; ülkeler arasındaki hizmet ticaretini
gösteren “Uluslararası Hizmetler”, üretim faktörlerine ait parasal gelişmeleri gösteren
“Uluslararası Faktör Gelir ve Giderleri” ve ülkeler arasında gerçekleştirilen bağış ve hibe
şeklindeki işlemlerin kaydedildiği “Tek Yanlı Transferler” hesap grupları da yer alır.
Türkiye’nin 2001-2014 yılları arasında cari işlemler dengesinde meydana gelen
gelişmeleri, Şekil 3’de yer alan grafik yardımıyla takip edebiliriz.
Şekil 3: 2001-2014 Dönemi Cari Đşlemler Dengesi Hesap Bazlı Genel Görünümü

*

Ödemeler bilançosu fazlalarının zirveye ulaştığı yıllar olan 2001 ve 2008 yılları, aynı zamanda GSYH’nın
dip olmasa da düşüş gösterdiği yıllar olarak dikkat çekmektedir. 2001-2014 yılları arasında Türkiye
ekonomisinde GSYH değerindeki gelişmelere www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Erişim tarihi 01.03.2015.
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Türkiye’de Cari Đşlemler Dengesi, 2001 yılı hariç, sürekli açık vermiştir. Bu açıklardaki
en önemli pay Dış Ticaret Dengesi’ne aittir. Cari işlemlerin ikinci grubunu oluşturan
Hizmetler Dengesi ise, yıllar itibariyle ortaya koyduğu pozitif yönlü gelişmeler ve Cari
Đşlemler Dengesi’ne sağladığı olumlu katkılar ile dikkat çekmektedir. Gelir Dengesi düşük
negatif katkı ile; Cari Transferler de düşük pozitif katkı ile Cari Đşlemler Dengesine etkide
bulunmaktadır.
4.
TÜRKĐYE’DE
DENGESĐ’NDEKĐGELĐŞMELER

GEGP

SONRASI

HĐZMETLER

Cari işlemler dengesindeki açıkların en önemli sebebi dış ticaret dengesindeki
dengesizlikler olmakta ve bu dengesizliği ortadan kaldırmada en önemli rolü üstlenen hesap
kalemi ise hizmetler olarak kendisini göstermektedir. Hizmetler Dengesi’nin hem Cari
Đşlemler Dengesi Dengesizlikleri, hem de Dış Ticaret Dengesi dengesizlikleri üzerindeki
olumlu etkisini, Hizmetler Dengesi’nin her iki denge için de hesaplanan karşılama oranları
yardımıyla gözlemlemek mümkündür. Tablo 2 Hizmetler Dengesi’ne ait bu karşılama
oranlarını göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
Tablo 2: Hizmetler Dengesi’nin Cari Đşlemler Dengesi ve Dış Ticaret Dengesini Karşılama Oranları (%)
Hizmetler
Dengesinin
Cari
Đşlemler
Dengesindeki
Dengesizlikleri Karşılama Oranı
[Hizmetler Dengesi/Cari Đşlemler Dengesi (%)]*

Hizmetler
Dengesinin
Dış
Ticaret
Dengesindeki
Dengesizlikleri Karşılama Oranı
[Hizmetler Dengesi/Dış Ticaret Dengesi ((%)]*

2001

240,8

375,9

2002

1361,8

223,3

2003

237,6

177,5

2004

189,7

156,7

2005

174,0

148,2

2006

143,4

133,8

2007

136,9

129,8

2008

146,7

135,5

2009

254,4

174,9

2010

136,6

129,5

2011

102,7

122,6

2012

146,2

134,3

2013

135,3

128,6

2014

156,1

140,2

Yıllar

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/ erişim 21.02.2015.
*Hesaplamalar adı geçen sitede yer alan veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2 Hizmetler Dengesi’ndeki gelişmelerin hem cari işlemler, hem de dış ticaret
dengesi üzerinde etkin bir rol oynadığını göstermektedir. Nihayetinde Hizmetler Dengesi’nin
her iki dengedeki dengesizlikleri karşılama oranı %100’ün üzerindedir. Karşılama oranlarının
en yüksek olduğu yıllar, her iki karşılama oranı için de, 2001, 2002 ve 2009 yılına tekabül
etmektedir. (Hizmetler Dengesinin Cari Đşlemler Dengesindeki Dengesizlikleri Karşılama
Oranı 2001’de %240,8; 2002’de %1361,8 ve 2009’da %254,4 olurken; Dış Ticaret
Dengesindeki Dengesizlikleri Karşılama Oranı 2001’de %375,9; 2002’de %223,3 ve 2009’da
%174,9’dur). Bu yılların hemen öncesinde yaşanan 2000 ve 2001 Türkiye krizi ile 2008 ABD
krizi sonrası ortaya çıkan karşılama oranlarındaki bu yükselmeler, hizmetler sektörünün iç ve
dış krizlere karşı güçlü bir koruyuculuk özelliği olduğunu da ortaya koyması açısından önem
arz etmektedir.
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Hizmetler Dengesi; 10 farklı alt hizmet kaleminden oluşmaktadır. Bu alt sektörler (i)
Bilgiye Dayalı ve (ii) Geleneksel Hizmet Sektörleri olarak iki bölümde incelenir. Ekinci
(2006:67) Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğünü bilgiye dayalı hizmetler kapsamında (i)
Mimarlık-Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ve (ii) Bilgi Đşlem ve
Ofis Arkası Hizmetlerde, geleneksel hizmetler kapsamında (i) Ulaştırma Hizmetleri ve (ii)
Turizm Hizmetlerinde elde ettiğini belirtir.
Bu açıklamanın bir benzerine Tablo 3’de yer alan Türkiye’nin Hizmetler Bilançosu
Kalemlerini inceleyerek de ulaşabilmekteyiz.
Tablo 3: 2001-2014 Dönemi Hizmetler Bilançosu Ayrıntılı Tablosu (Milyon $)
HĐZMETLER BĐLANÇOSU KALEMLERĐ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hizmetler Dengesi

9 055

7 899

10 394

12 732

15 872

13 819

13 935

Đşlem Gören Mallar

-

-

-

-

-

-

-

Tamir ve Bakım Hizmetleri

-

-

-

-

-

-

-

833

861

-523

-1 143

-70

294

-431

6 352

6 599

11 051

13 597

16 087

14 468

15 781

654

832

682

724

874

879

759

-

-

-

-

-

-604

-885

Taşımacılık
Seyahat/Turizm
Đnşaat Hizmetleri
Sigorta Hizmetleri
Finansal Hizmetler

-391

-400

-83

-89

-41

-247

-228

1 614

-54

-104

-169

-344

-598

-839

Resmi Hizmetler

-315

-566

-708

-721

-874

-920

-733

Diğer Hizmetler

308

627

79

533

240

547

511

Diğer Ticari Hizmetler

HĐZMETLER BĐLANÇOSU KALEMLERĐ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18 779

18 538

16 594

20 120

22 427

22 844

25 353

Đşlem Gören Mallar

-

-

-

63

60

97

72

Tamir ve Bakım Hizmetleri

-

-

-

-86

-136

-197

-254

236

1 838

1 340

2 401

3 698

3 309

4 275

Hizmetler Dengesi

Taşımacılık

19 541

18 405

17 391

20 171

21 251

23 180

24 480

Đnşaat Hizmetleri

Seyahat/Turizm

974

1 090

859

838

1 029

675

1 084

Sigorta Hizmetleri

-703

-554

-541

-472

-428

-718

-497

Finansal Hizmetler

-133

-355

-234

-690

-642

-555

-1 079

-1 146

-1 369

-1 428

-1 529

-1 724

- 2 158

-2 011

Resmi Hizmetler

Diğer Ticari Hizmetler

-778

-846

-869

-1 059

-965

-888

-1 498

Diğer Hizmetler

778

329

76

483

284

99

781

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/ erişim 21.02.2015.

2001-2014 döneminde Türkiye’nin Hizmetler Dengesi sürekli fazla vermiştir. Bu
fazlalığın oluşmasında Seyahat/Turizm, Taşımacılık, Đnşaat Hizmetleri ve Diğer Hizmetler
sektörleri ön plana çıkmıştır. Diğer hizmet alt sektörlerinin ise, hizmetler dengesi içerisindeki
payının sürekli negatif olduğu da dikkat çekmektedir. Bu nedenledir ki çalışmada hizmet
sektörünün Türkiye’deki cari açıkların finansmanında kullanılabilirliği, belirtilen bu üç sektör
için ayrı ayrı değerlendirilmekte ve diğer hizmet sektörleri kapsam dışında tutulmaktadır.
4.1. Hizmetler Dengesi ve Seyahat/Turizm Sektörü
Turizmin ödemeler dengesine, milli, gelire ve istihdama olan katkıları, tüm ülkeler
özellikle de gelişmekte olanlar için dikkat çekici olmuştur. Nihayetinde turizm aynı ülke
içerisindeki bölgesel bazlı kalkınmışlık farklarını gidermek adına çok değerli katkılar
sağlamanın yanında, uluslararası ekonomik dengesizliklerin azaltılması çerçevesinde
sağladığı katkılarla da önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Ayrıca turizm az gelişmiş ve
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gelişmiş ekonomiler arasında bir tür ticari köprü kurulmasına da yardımcı olmaktadır (Çakır,
1999:64).
Turizm sektörü Türkiye’de mal ihracatından sonra en büyük döviz girdisi sağlayan
sektör olmasının yanı sıra, başta ulaştırma ve inşaat sektörleri olmak üzere 38 farklı sektöre
doğrudan pozitif etkide bulunan bir sektördür. (Dilber, 2007:210). Ayrıca; Hizmetler Dengesi
içerisinde olup, bu dengeyi fazlalık boyutuna taşıyan sektörlerin de liderliğini yapmaktadır.
Fakat Ongan (2008), turizm gelirlerinin cari işlemler içindeki payının artan görünümüne
karşılık, cari açıkların sadece turizm gelirleriyle sürdürülebilir kılınamayacağını açık bir
şekilde ifade etmektedir.
Şekil 4, Turizm Sektörü’nün hizmetler dengesi içerisindeki yerini göstermektedir.
Şekil 4: GEGP Sürecinde Hizmetler Dengesi Đçerisinde Seyahat/Turizm Sektörünün Görünümü

Seyahat/Turizm Sektörünün Hizmetler Dengesinin fazla vermesine yaptığı katkının
büyüklüğü Şekil 5’den oldukça net bir şekilde anlaşılmaktadır. Hatta adı geçen sektörün 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında (incelenen 14 yılın 9’unda)
ortaya koyduğu performans, hizmetler dengesinin de üzerinde oluşmuştur. Seyahat/Turizm
Sektörünün hizmet sektörleri içerisindeki bu baskın yapısı, sektörün ülke cari açıklarının
kapatılmasında kullanılabilirliğini güçlü bir şekilde desteklemektedir.
4.2. Hizmetler Dengesi ve Đnşaat Hizmetleri Sektörü
Đnşaat sektörü, 150 civarında işkoluyla bağlantısı olan bir sektör olarak dikkat
çekmektedir (Ekinci, 2006:70). Ayrıca Türkiye’de hizmet sektörüne yönelen doğrudan
yabancı yatırımlar içerisinde inşaat sektörünün, turizm sektörünün peşi sıra oldukça avantajlı
bir yapı ortaya koyması da, bu sektörün önemini artırmaktadır (Gövdere, 2009:58).
Türkiye’nin gelişme hızı ile inşaat sektörünün gelişme hızı arasında doğru orantılı bir ilişkinin
mevcudiyeti, ülkenin GSYH’si arttıkça inşaat sektörünün payının hızla artmasına, GSYH
düştükçe inşaat sektörünün payının da hızla düşmesine sebep olmaktadır (Kılıç vd., 2013:97).
Fakat sektörü güçlü kılan özellik; olumsuz koşullar ortadan kalktığı an, sektörün hızlı bir
şekilde toparlanabilme kabiliyetidir (Türkiye Müteahhitler Birliği, 2012:9). Şekil 5, Đnşaat
Hizmetleri Sektörü’nün hizmetler dengesi içerisindeki yerini gözlemleyebilmek için
düzenlenmiştir.
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Şekil 5: GEGP Sürecinde Hizmetler Dengesi Đçerisinde Đnşaat Hizmetleri Sektörünün Görünümü

Đnşaat Hizmetleri’nin Hizmetler Dengesi içerisindeki payının küçüklüğü, ama buna
karşın pozitif olan yapısı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Đnşaat Hizmetleri Sektörü’nden de
ülke cari açıklarının kapatılmasında yararlanılabileceği aşikardır. Fakat hem Hizmetler
Dengesi’nin, hem de bu denge içerisinde yer alan Đnşaat Hizmetleri sektörünün yıllar
itibariyle yaşadığı % değişim yıllar içerisinde artış ya da azalış şeklinde kendisini
göstermiştir. Tablo 5 bu değişimi gözlemleyebilmek adına düzenlenmiştir.
Tablo 5: GEGP Sürecinde Hizmetler Dengesinin ve Đnşaat Hizmetleri Sektörünün Bir Önceki Yıla Göre %
Değişimi
Hizmetler Dengesi
Đnşaat Hizmetleri

2002
-12,8
27,2

2003
31,6
-18,0

2004
22,5
6,2

2005
24,7
20,7

2006
-12,9
0,6

2007
0,8
-13,7

2008
34,8
28,3

2009
-1,3
11,9

2010
-10,5
-21,2

2011
21,2
-2,4

2012
11,5
22,8

2013
1,9
-34,4

2014
11,0
60,6

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/ erişim 21.02.2015, % hesaplamalar tarafımdan yapılmıştır.

Hizmetler Dengesi ve bu dengenin içerisinde yer alan Đnşaat Hizmetleri Sektörü’nün adı
geçen dengeye olan katkısında belirli bir standardın olmadığı gözlenmektedir. Çünkü
Hizmetler dengesinde meydana gelen yıllık değişim oranı ile Đnşaat Hizmetlerinde meydana
gelen yıllık değişim oranı genellikle birbiriyle ters yönlü çalışmaktadır. Hizmetler
Dengesinde olumlu gelişmelerin yaşandığı yılda, Đnşaat Hizmetleri daralma eğilimine
girmekte; ya da Hizmetler Dengesinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı yılda, Đnşaat
Hizmetleri genişleme göstermektedir. Đnşaat Hizmetlerinin Hizmetler Dengesi içerisindeki
pozitif görünümüne rağmen, yıllık bazda karşılaşılan bu dengesiz görünüm, Đnşaat Sektörüyle
ilgili ülke bazlı istikrarsızlıkların bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
4.3. Hizmetler Dengesi ve Taşımacılık Sektörü
Taşımacılık Sektörü, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle ülkeye her zaman
karşılaştırmalı üstünlük sağlayan bir üretim alanı olmuştur. Tüm kurumsal yapı ve
altyapıdaki eksikliklerine rağmen, 1980 sonrası Türk Taşımacılık Sektörü’nde atılan önemli
adımlar sayesinde, sektörün rekabet gücü artırılabilmiştir (Đstanbul Ticaret Odası, 2006:48).
Fakat yine de taşımacılık sektörü; karayolları ağırlıklı mevcut yapısını değiştirmeden
sürdürmüş; denizyolları, havayolları ve demiryolları taşımacılığı hep geri planda kalmıştır.
Ayrıca Türkiye’de taşımacılık sektörü, krizin yarattığı olumsuzlukların yanında; gelişime
karşı gösterdiği direnç, tecrübe noksanlığı, altyapı eksikliği ve değişime ayak uyduramaması
gibi gerekçelerle her türlü olumsuzluktan fazlası ile etkilenen bir sektör olmuştur (Çekerol
vd., 2011:47). Gövdere (2009:58,67) de sektörün yüksek oranlı kısıtlamalar nedeniyle düşük
bir rekabet gücüne sahip olmasına rağmen, son yıllarda en fazla doğrudan yabancı yatırım
çeken hizmet sektörleri içerisinde bulunduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda Şekil
6,Taşımacılık Sektörü’nün hizmetler dengesi içerisindeki yerini belirlemek adına çizilmiştir.
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Şekil 6: GEGP Sürecinde Hizmetler Dengesi Đçerisinde Taşımacılık Sektörünün Görünümü

Türk Taşımacılık Sektörü’nün ülke hizmet dengesine olan katkısının özellikle 2008
küresel finansal krizi akabinde bir canlanma sürecine girdiği görülmektedir. Ayrıca 20002001 Türkiye krizleri sonrasında da pozitif katkıları olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu
gelişim trendi, Türk Taşımacılık Sektörü’nün pozitif etkilerinden özellikle kriz dönemleri
sonrasında etkin bir şekilde yararlanılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ama
iyileşme evresinden sonra da bu etkinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bir takım etkin
uygulamaların yapılması gerektiği de aşikardır.
Hizmetler Dengesi’nin ve Taşımacılık Sektörü’nün 2001-2014 dönemi için yıllık bazlı
değişim değerlerinden yararlanılarak çizilen grafik Şekil 7’de yer almaktadır.
Şekil 7: GEGP Sürecinde Hizmetler Dengesinin ve Taşımacılık Sektörünün Bir Önceki Yıla Göre % Değişimi

Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/ erişim 21.02.2015, % hesaplamalar tarafımdan yapılmıştır.

Hizmetler Dengesi’nin gösterdiği son derece istikrarlı değişim oranına rağmen,
Taşımacılık Sektörü çok sert iniş ve çıkışların yaşandığı bir değişim oranına sahiptir. 2006 ve
2009 yıllarında zirve yapan taşımacılık hizmetlerindeki gelişme, 2007 yılında dip noktasını
görmüş ve bu değer incelenen dönemin en düşük negatif değişim değeri olmuştur. Birbirini
yakından takip eden bu iki zirve noktası arasında yaşanan güçlü bir dip noktası incelenen
sektörün istikrarsız yapısını ortaya koyması açısından oldukça önemlidir.
5. SONUÇ
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler açıkları ile dış ticaret açıklarını
giderebilmek için tercih ettikleri en kolay yöntem; dolaylı yabancı sermaye girişlerini
artırmaktır. Bu yöntemin hükümetler tarafından tercih edilmesinde genellikle uygulama
kolaylığı ve çok fazla müdahale gerektirmemesi gibi gerekçeler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca;
gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere oranla faiz oranlarının yüksekliği cari işlemler
açıklarıyla mücadelede bu yöntemin tercih edilmesini desteklemektedir. Fakat sıcak para
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olarak değerlendirebileceğimiz bu girişler, yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı krizlerden çok
çabuk etkilenmekte ve ülke ekonomisi için yıkıcı sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle
cari açıklarla ve dış ticaret açıklarıyla mücadelede daha radikal ve daha uzun vadeli çözüm
önerilerine ihtiyaç olduğu aşikardır.
2000 ve 2001 Türkiye krizleri sonrası, Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerini
iyileştirmek ve daha da ileri giderek sürdürülebilir kılmak adına IMF destekli GEGP
uygulamasına geçilmiştir. 2002 yılından itibaren uygulamada olan bu politikanın günümüze
gelene kadar Türk ekonomisine olumlu ya da olumsuz etkileri her halükarda olmuştur. Hatta
bu etkilerin bir kısmının Türkiye’nin cari açıkları üzerinde bir takım oluşumlara sebep olması
da muhtemeldir.
Đncelenen yıllar itibariyle Türkiye’de Cari Đşlemler Dengesi, 2001 yılı hariç olmak
üzere, günümüze gelene kadar sürekli açık vermiştir. Bu açıkların en yoğun gözlendiği
bilanço kalemi ise mal ithali ve mal ihracını içerisine alan Dış Ticaret Dengesi olmuştur. Cari
işlemlerin ikinci grubunu oluşturan Hizmetler Dengesi ise, yıllar itibariyle ortaya koyduğu
pozitif yönlü gelişmeler ve Cari Đşlemler Dengesi’ne sağladığı olumlu katkılar ile en önemli
hesap grubu olarak kendisini göstermektedir. Hatta incelenen dönem için cari işlemler dengesi
açıkları, dış ticaret dengesi açıklarının altında kalarak ilginç bir görünüm sergilemiştir (Tablo
1). Örneğin 2014 yılı için Cari Đşlemler Dengesi açıkları 45.836 milyon $ iken, Dış Ticaret
Dengesi açıkları 63.960 milyon $ olarak teşekkül etmiştir. Yine 2014 yılı için bir
değerlendirme yaparsak; Hizmetler Dengesi mevcut yapısıyla Cari Đşlemler Dengesi’ne
%35,40 oranında pozitif katkı sağlamıştır.* Ülke cari açıklarının giderilmesinde 1/3’den fazla
orandaki bu katkı azımsanabilecek bir katkı değildir. Bu katkının payının (2008 dünya krizi
sonrasında) 2009 yılı Türkiye Cari Đşlemler Dengesi’ne yansıması ise %56,05 olarak
gerçekleşmiştir ki; bu değerin yüksekliği Hizmetler Dengesi’ne ve dolayısıyla Hizmetler
Sektörüne ayrı bir önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Nihayetinde Hizmetler Sektörü;
konjonktürel dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde ülke ekonomisi için istikrar sağlayıcı bir
sektör olarak kullanım kabiliyetine sahiptir. Ayrıca Gelir Dengesi yıllar boyunca gösterdiği
negatif görüntü ile dikkat çekerken (Dış Ticaret Dengesi kadar olmasa da) Cari Transferler de
pozitif olan ama çok da Cari Đşlemler Dengesi adına olumlu etki ortaya çıkaramayan bir yapı
sergilemektedir.
Çalışma bulguları Hizmetler Sektörü içerisinde 3 alt sektörün Cari Đşlemler Dengesi
problemleri ile mücadelede ön plana çıktığını göstermektedir†:
1. Seyahat/Turizm Sektörü Hizmetler Dengesi’nin pozitif görünümünün oluşmasında
en önemli katkıyı sağlayan, hatta çoğu zaman toplam hizmet gelirlerinden daha fazla artış
kabiliyeti ile dengeyi zirveye taşıma yetisine sahip bir sektör olarak görünmektedir. 2014 yılı
itibariyle bu alt sektörün Hizmetler Dengesine pozitif katkısı %96,56 iken; kriz sonrası 2009
yılındaki katkısı %99,28 şeklinde oluşmuştur. Fakat tek bir sektörle sürdürülebilir bir
dengenin sağlanmasını beklemek hayalcilik olur.
2. Đnşaat sektörü hizmetler dengesi içerisinde her daim ortaya koyduğu pozitif değere
rağmen, bu değerin zayıflığı ile dikkat çekmektedir. 2014 yılı itibariyle bu alt sektörün
Hizmetler Dengesine pozitif katkısı %4,28 iken; kriz sonrası 2009 yılındaki katkısı %5,88
şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sektörde gözlemlenen en ilginç yapı, (hesaplanan pay düşük
görünmesine rağmen) hizmetler dengesi genelinde daralmaların yaşandığı yıllarda, inşaat
*
†

Hesaplama Tablo 1’deki veriler kullanılarak tarafımdan gerçekleştirilmiştir.
Hesaplama Tablo 3’deki veriler kullanılarak tarafımdan gerçekleştirilmiştir.

45

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

sektörünün kazandığı ivme olmaktadır. Bu nedenle bir tür kurtarıcı sektör gözüyle bu ivmeyi
sektöre kazandıran etkinin araştırılması ve sürdürülebilirlik adına kullanılması gerekir.
3. Taşımacılık sektörü hizmetler dengesi içerisinde ki istikrarsız yapısıyla dikkat
çekmektedir. Fakat bu sektörü Cari Đşlemler açıkları ve Hizmetler Dengesi açısından önemli
kılan özelliği, özellikle kriz dönemleri sonrasında gösterdiği pozitif yönlü katkılar olmaktadır.
2014 yılı itibariyle bu alt sektörün Hizmetler Dengesine pozitif katkısı %7,51 iken; kriz
sonrası 2009 yılındaki katkısı %26,06 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sektörün mevcut
istikrarsız yapısının istikrara kavuşturulmasının, Hizmetler Dengesi fazlalarının sürdürülebilir
kılınmasına önemli katkılar sağlayabileceği aşikardır.
Özetlersek; çalışma kapsamında incelenen dönemde (2001-2014) Türkiye’nin Hizmetler
Dengesi’nin sürekli fazla vermesinde ön plana çıkan sektörler; başta Seyahat/Turizm olmak
üzere, Taşımacılık, Đnşaat Hizmetleri ve Diğer Hizmetler alt sektörleri olarak tespit edilmiştir.
Hizmetler Dengesi içerisinde yer alan diğer alt hizmet kalemleri ise incelenen dönem boyunca
sürekli verdikleri açıklarla dikkat çekmektedir. Buna rağmen; ülke cari açıklarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması adına; diğer hizmet alt sektörlerinin üzerinde de önemle
durulması gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda; çalışmada değerlendirme dışı bırakılan
diğer alt sektörler bir başka çalışmada ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek, ülke ekonomi ve
politikasının belirlenip uygulanmasında söz sahibi olan kurum ve kuruluşlara yardımcı bir
fikir sağlanabileceği kanaatindeyiz.
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XIX. YÜZYIL SEYAHATNAMELERĐNDE YOZGAT VE ÇEVRESĐ
Yaşar ÖCAL*
Öz
Osmanlı tarihi ile ilgili yapılan yerel tarih çalışmalarında birinci elden kaynaklarla desteklenmeleri durumunda
alternatif bilgi kaynakları olan seyahatnameler farklı amaçlarla Osmanlı ülkesini gezen seyyahların kaleme
aldıkları eserlerdir. Bu eserlerden gezilen yerler ile ilgili olarak; dönemin kültür hayatı, sosyal dokusu, ticari
canlılığı gibi konularda bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Sosyal tarih anlayışının gelişmesi ile birlikte
alternatif kaynakların da önemi artmıştır. Seyahatnamelerin tarih araştırmaları açısından önemi de her geçen gün
artmaktadır. Osmanlı ülkesinde belli bir prosedüre göre verilen izinlerle seyahat edebilen gezginler, 19.
yüzyıldan itibaren Anadolu ve Mezopotamya ile ilgili birçok eser kaleme almışlardır. Kuruluşu çok eskilere
dayanmayan Yozgat ile ilgili yazılmış seyahatnamelerin sayısı sınırlıdır. Seyyahların, yol güzergâhı üzerinde yer
almasından dolayı içinden geçerken kısa bilgiler verdikleri Yozgat, 19. yüzyılda yazılmış bazı seyahatnamelerde
geçmektedir. Seyyahlar eserlerinde Yozgat ile ilgili olarak şehrin kuruluşu ve Çapanoğullarından çokça
bahsetmişlerdir. 19. yüzyılda Yozgat’ta yaşayan Ermeniler, Rumlar ve Müslümanlarla ilgili bilgilerin bulunduğu
bu eserlerden, şehrin sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Şehir Tarihi, Seyahatname, Seyyahlar, Yozgat, Çapanoğulları

YOZGAT AND ITS ENVIRONMENT IN XIX TH TRAVEL BOOKS
Abstract
The travel books which are alternative sources of information on local history studies about the history of
Ottoman are works of travelers visiting the Ottoman Empire for different purposes. Thanks to these works, it is
possible to have information about the areas such as the cultural life of the period, social fabric and buoyant of
visited places. With the development of social conception of history, it has also increased the importance of
alternative sources. Also, the importance of travel books are increasing day by day. Travelers who can only
travel with a special procedure permission in Ottoman territory, wrote a lot of works relating to Anatolia and
Mesopotamia from 19th century on. There is a limited number of travel book about Yozgat which doesn't go
back along way of its foundation. There is rundown about Yozgat in some travel books written in 19th century
due to taking place of the travelers' itinerary. Travelers' mentioned a lot about establishment of the city of Yozgat
and Capanoglu in their works. We can have knowledge about social and cultural life of the city from these works
which include information related to Armenians, Greeks and Muslims living in Yozgat in 19th century.
Keywords: Town History,Travel book, Travelers, Yozgat, Capanoglu

1. GĐRĐŞ
18. ve 19. yüzyılda Türkiye’yi gezen seyyahların büyük bir çoğunluğu Batı Anadolu’yu
ve kıyı şehirlerini ziyareti tercih ettiğinden pek azı Yozgat'a uğramışlardır. Kuruluşunun çok
eskilere dayanmaması nedeniyle, Evliya Çelebi seyahatnamesi ve bunun gibi 18. yüzyıl
öncesine ait seyahatnamelerde Yozgat’tan bahsedilmemesi de tabii görülmektedir. Şehre
uğrayanların birçoğu Yozgat’ı ziyaret etme amacından ziyade güzergâh üzerinde bulunması
yönüyle içinden geçerken izlenimlerini aktarmışlardır. Yozgat’la ilgili inceleyebildiğimiz
eserlerde ortak nokta dönemin önemli ayanlarından olan Çapanoğullarından bahsetmeleri
olmuştur. Bununla birlikte seyahatnamelerde, 19. yüzyılda Yozgat’ın nüfus yapısı, sosyal ve
kültürel hayatı, farklı kimliklerin bir arada yaşaması, dini hoşgörüsü gibi konulara da yer
verildiğini görmekteyiz. Yakınçağ Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi çalışmalarında, arşiv
belgelerinin arşiv dışı malzemeyle beraber ve birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılması çok
*
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önemlidir. Sadece arşiv belgelerine dayanarak veya sadece arşiv dışı malzemelerden
yararlanarak sonuca gitmenin meydana getireceği sakıncaları göz önünde bulundurarak tarih
araştırmalarında kullanılan seyahatnamelerden yola çıkarak 19. yüzyıl Anadolu’sunun bir
şehrinin, belli bir kesitini gözlemlemeye çalışacağız.
Günümüzde yerli tarihçilik, seyahati ve seyahatnameleri akademik çalışmaların bazı
boşlukları doldurması itibarıyla yardımcı bir unsur olarak kabul ederken, batıda seyahat ve
seyahatname başlı başına ayrı bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Seyahatnamelerin
içeriklerini şekillendirmede Osmanlı Đmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki siyasi ve
ekonomik ilişkiler birinci derecede rol oynamıştır. XV. ve takip eden yüzyılda Osmanlı
Đmparatorluğu gücünün zirvesinde olan ve seyyahların pek çok açıdan hayranlıkla
bahsettikleri bir ülke iken XIX. yüzyılın başlarından itibaren bu durum değişmiş, Batı dışında
kalmış toplumlar uygarlaştırılması gereken ötekiler olarak düşünülmüş ve yazılan
seyahatnamelere de bu bakış açısı yansımıştır. Özellikle XIX. yüzyılda nitelik ve nicelik
bakımından zirveye çıkan seyahatnamelerin şehir tarihleri açısından önemli bir yere sahip
olduklarını söyleyebiliriz (Yılmaz, 2013: 590).
Seyahatnamelerde Yozgat ve çevresini anlatmaya geçmeden önce Osmanlı Devletinde
seyahatname prosedürü hakkında kısa bilgi vermek yerinde olacaktır.
2. OSMANLI DEVLETĐNDE SEYYAHLARIN ĐZLEDĐKLERĐ PROSEDÜR
Arapça “siyahât” ve Farsça “nâme” sözcüklerinin birleşiminden oluşan seyahatname;
yazarların yurt içinde ve yurt dışında yaptığı gezilerde gördükleri yerlerin ilgi çeken, değişik
olan taraflarını yalın ve samimi bir anlatımla yansıttığı yazılardır. Seyyah ise gezmek,
tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan kimseye denir (T.D.K. Türkçe Sözlük
C.2, 1992: 1292). Herhangi bir gezgin veya gözlemcinin ziyaret ettiği belli bir coğrafi alana
ve tarihsel bir döneme dair izlenimlerini ve topladığı bilgileri yazıya aktardığı metinler olan
seyahatnamelerde seyyah, bir toplumun yaşayışını, gelenek ve göreneklerini, türlü açılardan
dikkatini çeken ve okurun dikkatini çekeceğini umduğu noktaları sergilemeye çalışır.
Seyahatnamelerin tarih yazımına ışık tutabilecek kaynaklar arasında yer alıp almadığı
hususu, tarihçiler arasında tartışma konusudur. Seyyahlar, zaman zaman keyfi ve taraflı
aktarımlar yapmakla, ziyaret ettikleri toprakları kendi kültürel birikimleri ve bakış açılarıyla
tasvir etmekle suçlanmıştır. Ancak farklı seyyahların aynı coğrafi alana ve tarihsel döneme ait
gözlemleri karşılaştırıldığında, seyahatnameler daha eleştirel bir bakış açısıyla
değerlendirilmiş olacaktır. Osmanlı coğrafyasını gezen batılı seyyahların izlenimde
bulundukları dönemdeki Avrupa siyasi düşüncesi hakkında bilgi sahibi olmak, bu kaynaklara
başka bir eleştirel perspektif getirecektir. Seyyahların Osmanlı hakkında yansıttıkları bakış
açısı, batının doğuyu algılayış şekli ve dolayısıyla siyasi düşünce tarihi hakkında ipuçları
verecektir. Osmanlı arşivleri ve seyahatnameler dışında, Osmanlı toplumsal yaşamıyla
doğrudan bağlantılı kaynaklar sınırlıdır. Sultan tarafından atanan resmi tarihçilerin kaleme
aldıkları kronikler, genellikle askeri seferleri, savaşları, siyasi ve diplomatik ilişkileri konu
eder. Bu bağlamda seyahatnameler; tarihsel ve toplumsal topoğrafya ile birlikte coğrafya
alanındaki çalışmalarla şehir tarihleri açısından önemli ayrıntılar içerir(Yılmaz, 2013: 588).
Osmanlı Đmparatorluğu, kurulduğu ve genişlediği coğrafi alan itibarıyla yabancıların
dikkatini çeken ve kuruluşundan yıkılışına kadar pek çok seyyah tarafından ziyaret edilen bir
ülke olmuştur. Osmanlı coğrafyasına yönelik seyahatlerde özellikle XV. yüzyıldan sonra
büyük bir artış olduğu görülür (Ağaoğlu, 1981: 29-34). Genel olarak Osmanlı Devleti’ne
yabancıların yaptıkları seyahatleri, haber edinme başta olmak üzere devlet görevlileri, yeni ve
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değişik yerler görmek isteyen gerçek seyyahlar ve bilimsel araştırma yapmak için seyahat
edenler olarak üç ana grupta toparlayabiliriz (Baykara, 2013: 32-44). Seyahatnamelerin
yazılmasında diplomatik bir görev, hac, misyonerlik faaliyetleri, ticari seyahatler, askeri
seferler ve bilimsel nedenlerle yapılan gezilerin etkili olduğu görülmektedir. Seyyahların
içinde siyasi görevliler, esirler, yeni ticaret yolları arayanlar, siyasi ajanlar, konsoloslar, bitki
ve böcek toplayan doğa bilimciler, yerinde araştırma yapan arkeologlar, tarihçiler,
coğrafyacılar, jeologlar ve misyonerler bulunmakta ve bunlar kendi alanı ile ilgili gözlemler
yapmaktadırlar. Osmanlı sosyal tarihine ilişkin eksikliklerin doldurulmasında seyahatnameler
önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Zira seyahatnamelerde Osmanlı sosyo-kültürel hayatı
üzerine gerekli ve ayrıntılı bilgiler yer almaktadır (Yılmaz, 2013: 596).
Osmanlı Đmparatorluğu yaptığı anlaşmalarla diğer devletlerin vatandaşlarına topraklarında
güven içinde seyahat yapma iznini ve garantisini vermektedir. Bir yabancı, Osmanlı sınırları
içinde 18- 19. yüzyıllarda seyahat edebilmek için, Đstanbul'da görevli elçileri aracılığıyla
başvuru yapmaktaydı. Elçi, seyahat edecek kişinin adını, amacını, nereye gideceğini,
yanındakileri ve izin isteğini içeren bir dilekçe yazmaktaydı. Bu dilekçeye istinaden
buyruldusu da alınan istek için bir emir çıkmaktaydı. Yol emri çıkmadan önce, seyahat
izninin verilip verilmeyeceğine dair bir inceleme yapılmaktadır. Seyahat için başvuruda
bulunup izin alan kişiler, ellerinde elçilikten aldıkları yazı, padişahtan aldıkları yol emri ile
yolculuğa çıkmaktaydılar. Her geçtikleri yerde yetkili kişiye bu belgeler gösterilip mürur
tezkeresi alınmaktaydı (Sezer, 2003: 110).
Osmanlı’da mürur tezkeresi denilen yol izni almaksızın bir şehirden diğerine gitmek
yasaktı. Bu iznin alınışı uzun bir işleme bağlıydı. Mürur tezkerelerine ‘ticaret içindir’ kaydı
konulduğunda Avrupalılar, istedikleri yere gidip, istedikleri kadar kalıyorlar ve güvenlikleri
için gerekli tedbirler de devlet tarafından sağlınmış oluyordu. Seyahatin güven içinde
olmasını sağlamak amacıyla bir yol emri veriliyordu. Yol emirleri ticari sınıftan Müstemin,
Beratlı, Avrupa ve Hayriye tüccarlarına verilmekteydi. Yol hükmü ya da emri bir ücret
karşılığı alınmaktaydı. Avrupa ve Hayriye tüccarına tanınan ticari kolaylıklar sayesinde
Avrupalılar rahat bir şekilde Osmanlı Ülkesinde seyahat edebilmekteydiler (Çadırcı, 2000:
115). Yabancılar, Osmanlı topraklarında seyahat edebilmek için elçileri aracılığıyla yol emri
alırken, Osmanlı vatandaşlarının seyahat edebilmek için ellerinde mürur tezkeresi denilen bir
belgeyi bulundurmaları gerekiyordu. Osmanlı Đmparatorluğu sınırları içinde dolaşım 19.
yüzyılın ortalarından itibaren yeni bir düzenlemeye tabii tutulmuştur. 14 Şubat 1867 tarihinde
Pasaport Odası Nizamnamesi çıkarılmıştır. Nizamnameye göre yanında pasaportu olan
yabancı, Osmanlı ülkesi içinde seyahat ettiğinde ayrıca mürur tezkeresi de almak
mecburiyetinde tutulmuştur. (Sezer, 2003: 114)
3. XIX.

YÜZYIL

AVRUPALI

SEYYAHLARIN

ANLATIMIYLA

YOZGAT

VE

ÇEVRESĐ
Günümüz Yozgat ilinin sınırlarında bulunan yerleşim yerlerinin 19.Yüzyıl
seyahatnamelerindeki durumu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Yozgat ilinin
geçmişte Bozok sancağı sınırları içerisinde bulunması hasebiyle günümüzde Yozgat ve Bozok
kavramları birbirinin yerine kullanılabiliniyor. Esasında Bozok geniş bir bölgenin adı olup,
Yozgat bu bölge içindeki bir yerleşim yerinin adı olmuştur. Geniş bir bölge olan Bozok
Sancağına bağlı Yozgat, 19. Yüzyıl’da, değişik zamanlarda idari anlamda değişikliğe
uğramıştır. Örneğin, 1831’de Yozgat ve çevresi, Eyalet-i Sivas (Rum) içinde Bozok Livası
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olarak yer almaktaydı. 1847'deki yönetsel bölünmede, Bozok Livası Eyalet-i Sivas’tan
ayrılarak kendi başına bir eyalet olmuştur. Bu dönemde Bozok Eyaleti, Merkez Liva ile
Kayseri Livasından oluşuyordu. 1867’de, Yozgat kazasının içinde bulunduğu Bozok Sancağı
Ankara Eyaletine bağlıydı. Bozok Sancağı, Yozgat Merkez Kaza, Çorum, Budaközü ve
Maden kazalarından oluşmaktaydı. 1877’deki idari bölünüm sonrası Bozok Sancağının
kazaları, sırasıyla Yozgat Merkez Kaza, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çorum ve Sungurlu
idi.(Yurt Ans., 1984: 7643) Seyyahların anılan yüzyıl içerisinde farklı zamanlarda Bozok
Sancağını gezdiklerini göz önüne alırsak, mekanın sınırları genişlemiş olacaktır. Bu anlamda
çalışmamızı mekan ve zamanla sınırlama gereği duyduk.
Yozgat ve çevresi 19. yüzyılın ortalarından itibaren birçok gezginin seyahatnamesine
konu olmuştur. Yörenin maddi ve manevî kültürü hakkında gözlemlere dayanan bilgileri
ihtiva eden seyahatnameler, araştırmacıların, Yozgat ve çevresi ile ilgili Osmanlı’nın son
döneminde aradıkları birçok bilgileri bulabilecekleri kaynak olma özelliği taşımaktadır.
Yozgat çevresini gezen gezginlerin başında Đngiliz John Macdonald Kinneir, Fransız Seyyah
Charles Texier (Texier, 2002), Fransız Georges Perrot (Kuran, 1997), Hanry C. Barkley
(Barkley, 2007), Đngiliz Frederick Burnaby (Burnaby, 2000), Fransız Vital Cuınet (Cuinet,
2001), P. De Tchihatcheff (Tchihatcheff, 1867) ve Bafralı Doktor Yanko (Yanko, 1889)
gelmektedir.
Bu seyyahlardan başka Karadeniz veya Doğu Anadolu’ya giderken içinden geçtikleri
Yozgat bölgesi ile ilgili izlenimlerini yazan birçok seyyah da bulunmaktadır. 1836-1837
yıllarında Anadolu üzerinden Mısır’a giden Fransız M. Papistin Poujoulat, Osmanlı ülkesinde
haritalar çizmek amacıyla gezen Kiepert, 1850’den 1859’a kadar muhtelif istikametlerde
Anadolu’yu gezen Alman Mordtmann, H. F. Tozer, Leake, Yohanne ve Đsambert gibi
seyyahları sıralayabiliriz(Sakin, 2012:11).
3.1 Seyyahlar ve Seyahatnameler
19. yüzyılda Anadolu’yu gezen ünlü Fransız arkeolog ve gezgini Charles Texier’in
bundan yaklaşık 170 yıl önce Yozgat’ın da içinde yer aldığı Anadolu’da gerçekleştirdiği iki
ilmi gezi ve buna dair incelemelerinin yer aldığı Küçük Asya (Asie Mineure), adlı eseri
yayınlandığı yıllarda ilim dünyasında büyük yankı uyandırmış, Türk aydınlarının derhal
dikkatini çekmiş ve Ali Suat Bey tarafından tercüme edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti Maârif Vekâleti’nin iki numaralı neşriyatı olarak yayınlanmıştı.
Charles Texier’in Anadolu’nun coğrafyasına, tarihine ve arkeolojisine dair verdiği
bilgilerin (ören yerleri adlarının tespiti, aralarındaki mesafeler, sınırların tayini, şehirlerin,
binaların, abidelerin tavsifi, dağların, ovaların güzellikleri, kitabelerin okunuş ve tercümeleri
vb.) pek değerli olduğunu, ancak yazarın Anadolu’yu gezip dolaştığı zaman dilimindeki
kişisel gözlem ve tespitlerine dair verdiği bilgilerin ihtiyatla karşılanması ve diğer
kaynaklardan sağlanacak bilgilerle karşılaştırılarak kullanılması gerektiğini de unutmamak
gerekiyor (Kaya, 2012:245-262). Charles Texier’nin, Anadolu’nun çok eski dönemlerinin
yanı sıra 19. yüzyıldaki sosyo-ekonomik ve kültürel durumu hakkında aktardığı gözlemsel
bilgiler, dönemin Anadolu’sunu geniş bir biçimde tasvir etmektedir. Anadolu’nun hemen her
bölgesi hakkında çok eski dönemlere ait tarihsel bilgileri aktardıktan sonra kendi
dönemindeki gözlemlerini ve bilgileri de ekleyen yazar, okuyucunun 19. yüzyıldaki
Anadolu’yu daha ayrıntılı ve mukayeseli olarak anlayıp öğrenmesine yardımcı olmaktadır.
Ancak, burada verilen bilgiler, 19. yüzyılda Anadolu’yu gezen diğer seyyahların yazdıklarıyla
kıyaslandığında bir bütün halinde ayrı bir anlam kazanacaktır. Küçük Asya’nın yazarı
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Texier'in, 1832 yılındaki gezisinden sonra Batı’da yapmış olduğu tanıtımları sayesinde,
Anadolu’ya birçok araştırıcı ve seyyah akın etmiştir. Eserin kırk dokuzuncu bölümünde
Yozgat, Ankara, Eskişehir, Çorum ve Kastamonu’dan bahseder. (Texier, 2002: 486).
Yozgat ve çevresi ile ilgili izlenimlerini yazan başka bir seyyahta Georges Perrot’tur.
Perrot, 1861 yılında Fransız hükümetince, Anadolu’da arkeoloji araştırmaları yapmakla
görevlendirilmiştir. Bu seyahatte gördüklerini ve edindiği intibaları 1864’te Paris’te kitap
halinde yayımlamış olan Perrot, eserin 2. Baskısı 1867’de çıkarmıştır. Söz konusu seyahat
heyetinde Arkeolog Perrot başkanlığında bir Fransız mimar, bir Fransız doktor, bir Levanten
tercüman ve bir Müslüman kavas bulunmaktadır. Heyet 2 Mayıs 1861’de vapurla
Đstanbul’dan Đzmit’e hareket etti, Bursa-Bandırma-Kütahya-Sivrihisar-Mudurnu-Đzmit
güzergâhını takip ederek Haziran sonunda Đstanbul’a döndü. Heyet on beş gün Beyoğlu’nda
kaldıktan sonra, Temmuz ortasında yeniden yola çıkıp 16 Temmuz sabahı Karadeniz
Ereğlisi’ne vardı (Kuran, 1997:150). Bu sefer heyet Bolu-Ankara-Yozgat-Çorum-Amasya
üzerinden Samsun’a ulaştı; 20 Aralıkta da denizyoluyla Đstanbul’a döndü. Böylece Anadolu
seyahatinin ilk bölümü iki ay, ikinci bölümü dört buçuk ay sürmüştür.
Balkanlar üzerinden Anadolu'ya seyahat etmiş bulunan başka bir gezginde Henry C.
Barkley, aslında bir demiryolu mühendisidir. Balkanlar'da demiryolu döşenmesi işinde görev
alan Barkley, Osmanlı coğrafyası, özellikle de Anadolu ve Balkanlar'a yaptığı gezilerle ilgili
günlükler tutmaya başlar. Notlarının yayınlaması için yayınevlerinden yoğun teklifler alır ve
kitabı 1891 yılında Londra'da basılır. Kitabında tarafsız olmaya çalışsa da zaman zaman Batılı
bilinçaltının su yüzüne çıkmasına engel olamaz. Osmanlı ülkesinde gördüğü hata, kusur ve
eksiklikleri acımasızca eleştirirken gözlemlerini olduğu gibi aktarmaya özen
gösterir. Barkley, eserinde dönemin günlük hayatına ilişkin çarpıcı bilgiler aktarmaktadır.
Yozgat ve çevresini gezen başka bir seyyah da Fred/Frederick Burnaby’dir. Osmanlı
Devleti’ndeki azınlıkların durumuna ilişkin Avrupa kamuoyunda ortaya atılan iddiaların
gerçeklik durumunu anlamak, Anadolu’da olan bitenleri kendi gözleriyle görmek isteyen
Đngiliz subayı 1876 yılında Anadolu’yu baştanbaşa dolaşır. Frederick Burnaby, Anadolu’yu
beş ayda gezmiş, yaklaşık 3200 kilometre yol kat etmiştir. Gezgin, Anadolu’ya gitmesinin
nedeni olarak, Avrupa’da Türkler hakkında söylenenlerin, medyada yazılan haberlerin ve
bilhassa Đngiliz medyasında yer alan Bulgaristan katliamının aslını öğrenmek, Anadolu’yu
yerinde keşfetmek olarak belirtmiştir. Đngiltere’den gemiyle yola çıkan yazar Đzmir’e gelir.
Ertesi gün Đstanbul’a geçer. Çeşitli görüşmelerden sonra Yozgat-Sivas-Tokat’ında içinde
bulunduğu çok geniş bir alanda gezilerde bulunur ve izlenimlerini bir kitapta toplar.
Yozgat’la ilgili seyahatname yazan başka bir kişi de Osmanlı vatandaşı olan Doktor
Yanko’dur. 1889 yılında Samsun’dan Yozgat’a bir yolculuğa çıkan ve bu uzun olmayan
mesafede gördüğü bazı yerleşim yerlerini oldukça kısa hikâye eden Doktor Bafralı Yanko
yaklaşık elli beş gün kaldığı Yozgat’ı anlatmasının amacının ne dünyada meçhul kalmış bir
takım coğrafyaların topoğrafyasını anlatmak ne de bu coğrafyalarda yaşayan çeşitli
kavimlerin ahlak, adet ve yaşam biçimlerini araştırmak olduğunu belirtir. Yozgat’ta kaldığı
süre müddetinde abartılı olmaktan kaçınarak, gördüklerini bir Osmanlı vatandaşı bilinciyle
nakil ve hikâye etmek amacında olan Yanko, Samsun Limanından Yozgat’a ulaşan
karayolları ve köprülerin bakımsızlığı, yerleşim yerlerinin ekonomik sorunları, Anadolu’nun
imardan yoksun durumu, halkın sağlıksız şartlarda yaşaması, kadın ve çocuk hastalıklarının
yaygınlığı gibi sorunları seyahatnamesinde yazar.
Seyyah Vital Cuinet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Đmparatorluğu’nun Anadolu
coğrafyasının sosyoekonomik durumu hakkında istatistiki bilgiler veren La Turquie d’Asie’da
önemli bir kaynaktır. 1880-1892 yılarında hazırlanan eser, dönemin padişahı Abdülhamid
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tarafından beğenilmiş ve Osmanlıcaya çevrilmesine karar verilmesine rağmen seyyahın
ölümünden dolayı başlanan çeviri yarım kalmıştır. Günümüzde henüz Türkçeye
kazandırılamamış bu eser de Yozgat ve çevresi hakkında önemli bilgiler verilmektedir.
Yozgat’ın yakınında bulunan Tokat, Amasya, Sivas bölgelerini 1854-1856 gezen
Amerikalı misyoner Henry John Van Lennep’in yazmış olduğu eserler de coğrafi olarak
birbirine çok yakın olan bu bölgedeki sosyal ve kültürel hayatta birçok benzerliklerin
olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir (Şahin, 2005: 213). 1818'de Orta Anadolu'yu
oldukça karışık bir rota takip ederek dolaşan başka bir gezgin J. M. Kinneir da Yozgat ve
çevresi hakkında bilgi vermektedir. (Paradeisopoulos, 2015: 358).
Fransız seyyah Baptistin Poujoulat’nın, 1836-1837 yıllarında Anadolu, Mezopotamya ve
Mısır’a yaptığı seyahati, mektuplar halinde anlattığı kitabında Yozgat’la ve özellikle
Çapanoğulları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu yazdıklarımızın dışında da bazı
seyahatnamelerde geçen Yozgat’la ilgili bölümler, Türkçeye çevrilerek ansiklopedi ve mahallî
yayınlarda parçalar halinde yer almıştır (Duygu, 1950).
3.2 Şehrin Tarihi ve Çapanoğulları
Şehrin tarihinin çok eskilere dayanmadığın ifade eden Gezgin Burnaby’nin (Boydaş,
2000:185) vermiş olduğu bu bilgiyi, Yozgat’ta bulunduğu dönemde şehrin tarihi ile ilgili
yaşayanlardan bilgi alan Doktor Yanko’da da okumaktayız. Osmanlı Devleti’nin bir parçası
olan Anadolu coğrafyasında Yozgat’ın büyük bir öneme sahip olduğunu, kısa süre önce
vilayet merkezi kabul edilmiş olduğunu, çevresindeki diğer vilayetlere nispetle kalabalık bir
nüfusa sahip olması itibarıyla 137 senedir birinci derecede vilayet olarak anılmayı hak ettiğini
yazan Yanko, Yozgat adının kaynağı ile ilgili olarak, buraya yerleşenlerin, sürülerine yaylak
yaptıklarını, sonradan şehir kurulduğunda da Yozgat adının bu şekilde yerleşmiş olduğunu
belirtir (Ulutürk, 2013: 355).
C. Texier'de anlattıklarına göre Yozgat’ın ilk yerleşim yerleri Yörüklerin yaylağı olan pek
sade bir Türkmen köyü iken, Çapanoğlunun ceddi olan Ahmet Paşa bu köyde (Yozgat'ta)
doğmuş, ve iktidara gelir gelmez bu eski yaylasında bir şehir tesis etmiştir. Yozgat şehrinin
XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren oluşturulduğun ifade etmiştir (Texier, 2002: 476).
19. yüzyılda bu coğrafyayı gezen seyyahların ortak olarak bahsettikleri Çapanoğulları ile ilgili
olarak Fransız seyyah Baptistin Poujoulat, 1836-1837 yıllarında Anadolu, Mezopotamya ve
Mısır’a yaptığı seyahati anlatan eserinin 18. Mektubunda bu konuyla ilgili olarak;
Çapanoğullarının Anadolu’daki en kuvvetli derebeylerden biri olduğu yazmakta ve Türkmen
asıllı olan bu sülalenin Osmanlıların Anadolu’yu fethinden beri bu bölgeye hakim olduğunu
belirtmektedir. Bu tarihlendirme çok doğru olmasa da Çapanoğullarının kontrolleri altındaki
bölgenin sınırlarını veren Gezgin Poujoulat, batıda Kızılırmak’a, kuzeyde Zile’ye kadar
uzanan bu gücü Tokat’taki yerel yöneticilerin tanıdığı gibi güneyde Kayseri’ye kadar bütün
Kapados bölgesinde de etkili olduğunu yazmaktadır.
Kontrolü altındaki bölgede yaşayan halk 1837’de bile Çapanoğulları’nın hatırasını
şükranla andıklarını, Babıali’nin emirlerine boyun eğmek istememesi üzerine padişahın 1814
de buraya bir ordu gönderildiğini yazan gezgin Poujoulat, Çapanoğullarının kahramanca
dayanmasına rağmen hiç ümit kalmayınca yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldığını ve bundan
sonra kontrolleri altındaki bölgelerin eski zenginliklerini ve canlılıklarını kaybettiklerini yazar
(http://kirkayakdergisi.com/pdf/ozetilgincbilgiler2.pdf, 09.06.2015).
Seyahatnameler arasında benzerleri içerisinde en eski tarihlisi olması ve Yozgat hakkında
vermiş olduğu ayrıntılı bilgiler bakımından önemli bir yere sahip olan Đngiliz John Macdonald
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Kinneir’in eseridir. Çapanoğlu Süleyman Bey’de dört gün misafir kalan bu seyyah, onun
nüfuzu ve yaşantısı hakkında oldukça geniş malûmat vermektedir (Duygu,1953: 5-6)
Ana ticaret yollarının Yozgat'tan geçmemesi şehrin kuruluşunu ve bayındır hale gelmesini
geciktirmiştir (Ocak, 1992: 322). 18.yüzyıl ve sonrasında Yozgat ve çevresinin bayındır hale
gelmesinde Çapanoğulları’nın ciddi etkisi olmuştur. Gezgin Kinneir buna örnek olacak
şekilde Süleyman Bey’in uyguladığı siyaseti anlatırken; Ankara’da ekmek ve hububat
fiyatları çok yükseldiği ve dönemin Ankara valisinin de ürünlerde tekel oluşturduğu yıllarda
halkın ürünlerini pazarda satamaz hale geldiğini belirtir. Bu uygulamadan rahatsız olan halka
Yozgat’ta Çapanoğullarının himaye gösterdiği şayia olmuş ve birçoğunun Çapanoğullarına
sığındığını anlatır (http://www.kizilkoca.net/?&Bid=335069, 10.06.2015).
Gezgin Perrot’a göre XVIII. yüzyılda Yozgat ve çevresinde yarı bağımsız bir hükümet
kuran Çapanoğulları hâkimiyeti Süleyman Bey zamanında Orta Anadolu’nun büyük bir
kısmına yayılmıştır. Sultan II. Mahmud’un 1820 yılına doğru uyguladığı merkeziyetçi siyaset
sonunda Çapanoğullarının nüfuzu kırılmış, hanedanın son temsilcisi Ahmed Bey de Yozgat’ta
devletin tahsis ettiği maaşla geçinir olmuştur. Ahmed Bey’i ziyaret eden Perrot, halkın
kendisine saygı duyduğuna şahit olmuştur (Kuran, 1997:153).
3.3 Dönemin Seyahatnamelerine Göre Yozgat’ın Nüfus Yapısı ve Azınlıklar
Osmanlı coğrafyasını gezen hemen hemen her seyyah şehirlerin nüfuslarını vermek
konusunda kendilerini zorunlu hissetmişlerdir. Bu tahmin bazen şehirdeki hane veya aile
sayısına bazen de toplam nüfusa ilişkin bir rakam şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun
yanında bu nüfusun etnik ve dini gruplara göre dağılımını da yapmak seyyahların ihmal
etmedikleri bir detaydı. 19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde milliyetçi ayrılıkçı fikirlerin etkisi
ile azınlıklar yaşadıkları yerlerde nüfuslarını fazla göstermenin telaşına düşmüşlerdir. Bazı
seyyahlar tarafından çizilen haritalarda Anadolu’nun büyük bir kısmının Ermenistan olarak
çizildiği göz önüne alınırsa(Tanrıkulu, 2014:189-205) Yozgat ve çevresinde verilen Ermeni
nüfuzu sayılarına temkinli yaklaşmak yerinde olacaktır.
XIX. yüzyılın başlarında Yozgat’ı gezen J. McDonald Kinneir’e göre o sırada kasabanın
nüfusu 16.000 civarındaydı ve bu nüfus içerisinde Rum, Ermeni ve Yahudiler bulunmaktaydı.
Kasabanın nüfusu 1840’larda 15.000 dolayındaydı. Mordtmann tarafından verilen bilgiye
göre 1850’de Yozgat’ ta kırk sekiz Rum, 500-600 Ermeni ve tahminen 20.000 kadar Türk
nüfusu vardı (Koç, 2013:563).
Fransız seyyah Baptistin Poujoulat’un yazdıklarından 1837’de Yozgat’ta beş bin Türk, bin
Rum
ve
bin
Ermeni
yaşadığın
öğrenmekteyiz
(http://kirkayakdergisi.com/pdf/ozetilgincbilgiler2.pdf, 09.06.2015). 5 Kasım 1861 tarihinde
maiyetindekilerle Yozgat’a gelen Perrot’a göre Yozgat, 5-6 bin nüfuslu büyükçe bir köy
görünümünde olup; Ankara ve Kayseri mutasarrıflıklarının da bağlı bulunduğu eyalet
merkezidir (Kuran, 1997: 152). F. Burnaby, Yozgat’ta on bin civarında insan yaşamasına
rağmen hemen hemen hiç cinayete rastlanmadığını, Türkler, Acemler, Ermeniler, Rumlar,
Çerkezler, Tatarlar, Kürtler, Türkmenler ve Gürcüler gibi her milletten insanın bir arada
yaşadığını belirtir (Burnaby, 2000:112).
Yozgat’ta yaşayan Ermeni ve Rumlar hakkında birçok bilgi veren Gezgin Burnaby,
özellikle Ermenilerin çeşitli önemli kamu görevlerinde de bulunmakta olduklarını yazar.
Örneğin Yozgat telgraf müdürünün bir Ermeni olduğu ve Müslüman çocukların Ermeni
çocuklarına ‘Gavur’ diye bağırarak rahatsız etmeleri üzerine müdürün Müslüman çocukları
dövdüğü anlatılır. Olayı gören birkaç Türk’ün müdürü dövdüğü, müdürün şikâyetçi olması ile
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bu Türklerin hapse atıldığı belirtilir. Hapse atılma olayını Burnaby’e anlatan Ermeniler, yirmi
yıl öncesine kadar böyle bir şeyin olamayacağını, son zamanlarda her şeyin daha iyiye
gittiğini ve Kanun’un(Islahat Fermanı olabilir) herkese eşit uygulandığını anlatırlar. Yozgat’ta
yaşayan Ermeniler ve Rumların çoğu kendi dillerinin alfabelerini kullandıkları halde bu
dillerde yazamadıklarını, hemen her zaman aralarında Türkçe konuştuklarını belirten gezgin,
(Burnaby, 2000:184) Yozgat’ta yaşayan Ermeni erkeklerin yakın akrabalarından başka hiç
kimseye hanımını göstermediklerini yazar. Burnaby, Ermeni kadınların erkeklerin kendilerini
hareme kapatmalarından dolayı eğitim görmemiş, bir köle gibi görüldüğünü anlatır.
Burnaby’e göre, Yozgat’ta yaşayan bir Türk erkeği eşini boşamada pek güçlük çekmezken,
Hristiyanlar bazı bakımlardan Müslümanlara nazaran daha az toleranslılardır. Yozgat’ta
Türklerin çingene kadınlarının danslarını seyredebilirken, Ankara’da bunun kesinlikle yasak
olduğunu anılarında belirtir (Boydaş, 2000: 184).
Yozgat’taki halkın ibadete düşkün olduğunu, camileri hep dolu gördüğünü ve dini
hoşgörünün olduğunu yazan F. Burnaby, beraberindekilerle caminin içini gezmelerinden
camide namaz kılanların rahatsız olmadığını, Ermenilerin kiliselerine kadınlarıyla birlikte
gittiğini, erkeklerin kadınlar olmadan gidecek olurlarsa daha dikkat çektiğini yazar (Boydaş,
2000: 187). Aynı gezgin Hristiyanların din ve mezhep değiştiren kişilere karşı Türklere
oranla daha hoşgörüsüz olduklarını; fakat iki din mensupları arasında herhangi bir çatışma
olmadığını ve gayet iyi geçindiklerini bildirir (Şahin, 2007: 255). Doğu’daki Müslümanlar ile
Hristiyanları ‘birbirlerinden farklı olmayan kardeşler’ olarak nitelendirmekte olan Lennep,
‘Anadolu’da herkesin ortak yaşamayı öğrendiğini’ belirtmektedir (Şahin, 2005: 215).
Yozgat’taki Müslüman köylü halkının dürüstlüğüne hayran olan gezgin Perrot, Osmanlı
idareci tabakasının ahlaksızlığı ve Batı taklitçiliğine mukabil, Türk köylüsünün açık
kalpliliğini ve konukseverliğini över (Kuran, 1997: 153).
3.4 Kültürel Hayat
Yozgat’ın bu dönemde memleketin en güzel ve modern şehri olduğunu, evlerinin Đstanbul
evleri gibi süslü ve boyalı olduğunu belirten gezgin Kinneir, Çapanoğullarının başkentteki
yenilikleri çok yakından izlediklerini, kendi adlarına yaptırdıkları Çapanoğlu Camii'ne
sonradan eklenen bölümlerde barok bezemeler ve manzara resimleri yaptırdıklarını yazar.
Günümüzde ayakta olmayan Çapanoğlu Sarayı’nda Avrupa yapısı saatler ve hatta bir de
orgun bulunuşu ve sarayın görkemli hali birçok gezgin gibi Kinneir de dikkatini çekmiştir
(Renda, 2002: 265-283).
19.Yüzyıl sonlarına doğru Yozgat’ın içinde bulunduğu Bozok sancağında 50 Müslüman
okulunda 4800 öğrenci öğrenim görürken (bunların tamamı erkek öğrenci), Gayri
Müslimlerin gittiği 31 okulda (bunların ikisi kız okulu) 2950 öğrenci öğrenim görmekteydi.
(Cuinet, 2001:31)
Ticaret maksadıyla geçici olarak gelenler dışında, yirmi kadar aileden teşekkül eden Rum
cemaatinin yeni bir kilisesi, bitişiğinde de okul ve hastanesinin bulunduğunu, bu hastanede
Atina Tıp Fakültesinden mezun bir gencin sağlık hizmeti verdiğini yazan Perrot (Kuran,
1997:153), Anadolu’da Rumların yaşadığı her kasabada açılmış olan bu tür okullarda
Yunanistan’da eğitilmiş öğretmenler tarafından Hellenizm propagandasının verildiğini
gözlemler ve Anadolu Rumlarının milli uyanış içinde oldukları tespitinde bulunur (Kuran,
1997:153). Bu tespiti doğrulayan bilgilerin varlığı gezgin Perrot’un incelediği yerin nabzını
iyi tuttuğun göstermektedir. Şöyle ki; 1840 yılından sonra Gümüşhane Torul’dan Yozgat’ın
Akdağmadeni kazasında bulunan simli kurşun madeninde çalıştırılmak üzere getirilen
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Hristiyan (Đstavri) maden işçileri ilk zamanlarda kimliklerini saklama gereği duymuşlardır. 93
Harbinden sonra başlayan yıkımla birlikte Anadolu’nun birçok yerinde bulunan bu durumda
kimliklerini gizleyen Đstavriler de Perrot’un belirttiği gibi bir uyanışa geçmişlerdir. Yozgat’ta
bulunan Rum okulunun yanı sıra Maden kazasında da Rum okulunun bulunması ve bu
okuldaki öğretmenlerin Yunanistan tarafından desteklenip burada yaşayan Hristiyanlara
Yunan dilinin öğretme çalışmaları, azınlıkların düşüncelerini ifsat etmiş ve ayrılıkçı fikirlerin
yayılmasını sağlamışlardır (Türkan, 2010: 161-162) .
Ermenilerin de kendilerine ait okulları ve kiliseleri bulunduğunu yazan Burnaby, ziyaret
ettiği 200 öğrencili Ermeni okulunda sormuş olduğu matematik sorusunu ne öğretmenlerin ne
de öğrencilerin çözemediğini, bundan dolayı Yozgat’ta bulunduğu zaman zarfında kendisinin
iyi bir matematikçi olarak anıldığını yazar (Boydaş, 2000: 191).
Elli günden fazla kaldığı Yozgat halkının yeniliklere uymakta herhangi bir problem
yaşamadıklarını anlatan Doktor Bafralı Yanko (Ulutürk, 2013: 355) seyahatnamesinin başka
yerinde pek büyük fedakârlıklarla meydana getirilen köprü ve yollar hakkındaki kayıtsızlığın
nankörlükten ileri geldiğine belirtmektedir (Ulutürk, 2013: 355). Elli beş gün bulunduğu
Yozgat’ta, doktor olması yönüyle daha çok sağlık sorunları ile ilgili gözlemlerini yazan
Bafralı Doktor Yanko, Yozgat’ta ciddi salgın hastalıkların bulunduğunu, bunun sebebi olarak
tuvaletlerin bir kanalizasyona bağlı olmamalarını gösterir (Ulutürk, 2013: 356).
3.5 Ticari Hayat ve Yeraltı Zenginlikleri
Ticari hayatta Türklerden ziyade Rum ve Ermenilerin etkin olduğu ve genel nüfus
içindeki oranlarının çok üstünde bir yoğunlukla ticaretle uğraştıkları; 19. yüzyılın sonlarına
doğru Yozgat’ta tüccarlık yapan 117 kişiden 65’inin Ermeni, 17’sinin Rum ve sadece 35’inin
Müslüman olduğu arşiv belgelerinde geçmektedir (Karaca, 2005: 39). Bu durum seyyahların
Yozgat’ın ticari hayatı ile ilgili vermiş oldukları bilgileri teyit etmektedir. Örneğin,
Çapanoğulların Yozgat’ta bıraktığı boşluğu bir Ermeni olan Hacı Ohan’ın doldurduğun yazan
gezgin Perrot, tefecilikle servet yapmış olan bu yaşlı Ermeni’ye “Yozgat’ın Rothschild’i”
sıfatını vermektedir. Hacı Ohan’ın Yozgat’ta bir hayli mülk sahibi olduğu gibi Ermenilerin
hamiliğini üstlenmekle birlikte siyasetle fazla ilgilenmediğinden dolayı Ermeniler kadar
Müslümanların da ona itibar ettiğin yazan Perrot şu dikkat çekici tespit de bulunur; Osmanlı
toplumunda zenginlik giderek Hıristiyanlar lehine yer değiştiriyor ve onunla birlikte iktidarın
da yer değiştirdiği görülüyor. Perrot’un seyahatnamesinde geçtiğine göre Yozgat’ta Rumların
sayısı azdır, fakat durumları iyidir. Gezgin Perrot’un anlattıklarına göre; Yozgat’ta
Hıristiyanların bağlarda ticari amaçla yetiştirdikleri üzümlerden şarap ürettikleri ve
misafirlerine de genellikle şarap ikram etmektedirler(Karaca, 2005: 52). Lennep’e göre
Ermeniler, ülkenin hemen bütün şehirlerinde olduğu gibi Yozgat ve çevresinde de yaşamakta
olup bölgelerinin ileri gelen tüccar ve teknik adamlarıdır(Şahin, 2005: 217).
1830 yılında Yozgat’ı ziyaret eden C. Teixer ise, Çapanoğullarının din ve mezhep
ayırmaksızın herkesi cezp etmek zekasını göstermelerinin şehrin nüfusunu on beş bine
çıkardığını, Çapanoğullarının Rum ve Ermenilerin Yozgat’ın ticari hayatına katılmaları için
ellerinden geleni yaptıklarını ifade etmektedir (Yurt Ans., 1984: 7650)
Çok eski zamanlardan beri Yozgat’ın ticari mallarının çıkış noktası Samsun olmuştur.
Samsun’dan yola çıkarak, Havza, Merzifon, Çorum, Alaca güzergahından Yozgat’a gelen
Doktor Yanko, bu bölgede en işlek iskelenin Samsun’da olduğunu yazar ve vaktiyle bin türlü
imkânsızlığa maruz kalınarak at veya katır ile on üç günde varılamayan Yozgat’a bugün altı
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günde veya istenilirse beş günde kolaylıkla ve rahat bir şekilde varıldığını belirtir (Ulutürk,
2013: 355). Bu kolaylıkların Yozgat’ta ticari hayatın gelişmesine katkısı olmuştur.
Barkley, Seyahat güzergâhında bulunan Ankara ve çevresinde yaşayanlardan edindiği
bilgilere göre, adamın biri siyah yumuşak kayaların bulunduğu, dokuz inç kalınlığında bir
maden damarı bularak bunu bir askere göstermişti. Asker dünyanın dış kabuğundaki bu tarz
özelliklerini anlayan biri olduğundan, bulunan madenin kömür olduğunu açıklamıştı. Maden
az miktarda tahta ile karıştırıldığında yanıyordu ama kokusu çok kötüydü. Daha sonra kaynak
kapatılmıştı ama bu olay yerel yöneticilerin kulağına gittiğinde, köylülerden daman tekrar
bularak bir miktar kömür göndermeleri istenmişti. Kömür Ankara’ya gönderildiğinde nasıl
olduysa işe yaramaz bulunmuştu (Barkley, 2007: 99). Anlatılanlardan bulunan madenin linyit
kömürü olduğunu çıkarımında bulunan yazar başka bir madenden daha bahseder. Bu maden
birkaç yıl önce gümüş madeni yataklarıyla ünlenmiş olan (Akdağ)Maden köyüydü.
Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yaparken Yozgat Akdağ Madenine de giden Fransız
arkeolog Tchihatcheff de eserinde, 1852 tarihinde bir Kürt çetesinin, bu maden ocaklarına
yapmış olduğu bir baskın sonucunda üretimin aksadığını ve kendisinin bu madendeki üretim
ocaklarını gezdiğini anlatır. (Tchihatcheff, 1867: 50) Seyyah Barkley’in gezdiği dönemde
madenler çalışmıyordu. Elli mil öteye kadar tüm keresteler bitmişti, bu yüzden madenlerin
çalışması için yakıta ihtiyaç vardı. Daha önce yapılmış çalışmaları inceleyen gezgin, madenin,
köyün yakınındaki kayalıklı bir tepenin bayırında bulunduğunu, derinliği otuz metreyi bulan;
boş bir çukur halinde olduğunu görür. Çukurun içindeki duvarlar basamaklar halinde
kesilmişti ve maden cevheri insanların sırtında bu basamaklar yardımıyla dışarı çıkartılıyordu
(Barkley, 2007: 205).Ayrıca köyde maden kuyularından çıkarılmış, yığınlar halinde toprak
cürufların olduğunu ve bu toprak cüruflarının taşınmasının da çok pahalıya geldiğinden
bahseder. Yazar, bu madende yakıt olarak ormanlardaki ağaçların kullanıldığını, bu
ormanlarında artık yetmediğini ve kapatılan bu madenin yakınlarda kömür bulunmadığı
sürece tekrar açılacağını düşünmediğini belirtir (Barkley, 2007: 105). Gezgin Barkley’in
gümüş madeni ile ilgili vermiş olduğu bu bilgileri, II. Abdülhamit devri Yozgat sancağı
tahrirat müdürlüğü yapmış olan Osman Namık Bey’in yazmış olduğu ve devletin üst
birimlerine gönderilen layihada da görmekteyiz. Bu layihada, yörenin tek madencilik alanı
olan ancak geliri giderini karşılayamadığından kapatılmak zorunda kalınan Akdağmadeni
kazasındaki gümüş madenlerinin yeniden faal hale getirilmesinin bölge ekonomisine büyük
katkı sağlayacağına işaret edilmekte ve önceleri buranın hükümet tarafından(emin sistemine
göre) işletildiği yazmaktadır. Ancak söz konusu madenden sağlanan gelirin, yapılan masrafa
yetmediğini ve bu yüzden de on beş seneden beri atıl durumda (1880’den beri) bulunduğunu
dile getirilir. Osman Namık Bey’in söyledikleri gezgin Barkley’in söyledikleriyle örtüşmekte;
nakliye vasıtalarının yokluğu ve masrafının çokluğu nedeniyle bu madene rağbetin eskisine
göre azaldığı, maden etrafında biriken cürufun da müşteri olmasına rağmen satılmayarak
hazinenin zarara uğramasına sebebiyet verildiği hususu üzerinde durulmaktadır (Özger, 2015:
25). Madende ağaç kömürü kullanılmasının Yozgat’ta zaten az olan orman arazisin daha da
azalmasına sebep olduğunu yazan Doktor Yanko; yalnız doğu tarafında kendiliğinden yetişen
çam ağaçları sayılmazsa Yozgat’ın cıs çıplak kalacağını ifade eder (Ulutürk, 2013: 353).
Devlet tarafından işletilen Akdağ Madeni ile ilgili olarak seyyah Vital Cuinet da aynı
sıkıntıları yazmakta ve çıkarılan gümüşün(simli kurşun) masraflarını karşılamadığı için atıl
hale geldiğini belirtir. Masrafların yüksek olmasının en önemli sebebi olarak; madende
teknolojinin yetersizliği ve taşıma maliyetinin yüksek olmasını gösterir. (Cuinet, 2001: 44)
F. Burnaby, Yozgat Sekili köyü ve civarının mermer bakımındın zengin olduğunu, her
tarafta büyük mermer parçaları bulunduğunu ve etraftaki yüzlerce yıl önce Anadolu’nun bu
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bölgesinde yaşayanların taş ocaklarından yararlandıklarını gösterdiğini ifade eder (Şahin,
2007: 135). Yozgat ve çevresinde demir, gümüş, kömür gibi madenlerin bulunduğunu belirtir
(Boydaş, 2000:185).
4. SONUÇ
Bir şehrin geçmişini öğrenmemizde önemli birer kaynak olan seyahatnameler, içerdikleri
bilgilerle arşiv belgeleri veya diğer tür kaynakların yetersizliği durumunda daha değerli
olmakta ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu bilgilerin değeri göz ardı
edilmemekle birlikte, içinde bir dizi önyargıyı ve kurguyu barındırdığı unutulmamalıdır.
Öncelikle, seyahat eden ve gözlemlerini kaydeden şahıs, bir tek kişidir ve kendi şahsi ve
içinden geldiği kültürün penceresinden, yabancı -Avrupalı olmayan- bir kültürü
gözlemlemektedir. Gördükleri ve algıladıkları parça-bölük realiteden, tutarlı bir hikâye
oluşturma endişesini her zaman taşımaktadır. Her kaynağın kendi içinde bir eksikliği olduğu
gibi kendi dönemlerinin bilgi toplama ürünleri olan seyahatnamelerin de kullanımlarında
dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında yazarının bazı önyargıları taşıdığını göz
önünde bulundurmak gelmektedir. Yozgat’ı farklı zaman dilimlerinde, farklı niyetlerle gezen
seyyahların bazılarının Hristiyan din adamı, bazısının asker, bazısının arkeolog, bazısının da
doktor olduğunu görüyoruz. Herkes kendi bakış açısından şahit oldukları durumları
aktarmaya çalışmıştır. Bu anlamda seyahatnamelerin tarih araştırmalarında nasıl kullanılması
gerektiği, nesnel olup olmadıkları pek çok tarihçi, yazar ve araştırmacı arasında tartışma
konusu olmuştur. Tartışmaların temelinde seyahatnamelerin çoğunlukla öznel bilgiler içerdiği
ve seyyahların bölge ile ilgili izlenimlerini tarafsız bir şekilde yansıtmadığı görüşü ağır
basmaktadır.
Her ne kadar edebi birer kaynak olmaları yönüyle üzerinde değişik çalışmalar yürütülse de
seyahatnameler tarih, arkeoloji ve sanat tarihi gibi pek çok disiplin için önemli bilgileri ihtiva
eden eserlerdir. Bundan dolayı seyahatnameler, sosyal tarihçiler ve şehir tarihçilerinin sıkça
müracaat ettiği kaynaklardan olagelmiştir. Her dönem ve şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve
siyasal tarihini inceleyenler için otantik değeri olan seyahatnameler; yazıldıkları coğrafya,
kültür ve sosyal çevreye dair verdikleri bilgiler nedeniyle tarih araştırmaları için vazgeçilmez
nitelikte birinci elden kaynaklardır diyebiliriz. Arşiv belgelerinde tam açıklanmayan veya
resmi bir dille ifade edilen kimi olaylar seyahatnamelerde farklı bir şekilde karşımıza
çıkabiliyor. Mesela, Çapanoğullarının şehrin kuruluşunda ve mamur hale getirilmesinden
övgüyle bahseden çoğu seyyahlar, resmi kaynaklarda geçen bilgilerden farklı bir durum
ortaya koyabiliyorlar. Yine seyyahların izlenimlerinde, azınlıkların günlük yaşantılarında
kendilerine ait kültürü rahatça yaşadıkları ve Müslümanlarla herhangi bir problem yaşamadan
hayatlarını devam ettirdiklerini görmekteyken, 20.Yüzyılın başlarında devleti oluşturan
unsurlar arasında yaşanan bazı sorunların temelini de yine bu eserlerde bulabiliyoruz. Örneğin
azınlık cemaatlerinin açtığı okullarda gençlerin nasıl milliyetçi fikirlerle yetiştiğini ve
bunların Yozgat ve çevresinde yaşanan azınlık olaylarındaki etkisini bu seyahatnamelerde
görebiliyoruz. Şehrin geçmişte çok gelişme gösterememesindeki en önemli neden olarak,
ulaşım imkânlarının kısıtlılığı ve önemli güzergâhlara uzaklığı gezginlerin üzerinde durduğu
bir konu olmuştur. Nitekim 19.Yüzyılın başlarında önemli bir devlet madeni olarak işletilen
Akdağ Madeni ile ilgili bilgi veren gezginler, bu madenin yüzyılın sonlarında atıl hale gelme
sebebi olarak, ulaşım imkânlarının zorluğu ve madenin taşıma masraflarının yüksekliğini
göstermişlerdir.

59

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Şehir tarihini anlamlandırması açısından arşiv kaynaklarına dayalı çalışmaların önemi her
türlü izahtan varestedir. Bu bilgiler ışığında Avrupalı bazı seyyahların anlatımıyla Yozgat’ın
tarihi, nüfus yapısı, ticari ve kültürel hayatını anlattığımız bu çalışmamız biraz dar kapsamlı
kalmış olabilir. Bunun sebeplerinin başında girişte de belirtiğimiz gibi şehrin tarihinin çok
eskilere dayanmamış olması gösterilir. Genellikle Karadeniz veya Doğu Anadolu’ya giden
seyyahların yol güzergâhı üzerinde olması sebebiyle içinden geçilen Yozgat, çok fazla
gelişmemiş bir yerleşim yeri olarak anlatılmaktadır. Yararlanmış olduğumuz bazı
seyahatnamelerin çevirileri yapılmış olmasına rağmen diğer birçok seyahatnamenin Türkçe
çevirisi olmadığı gibi orijinalinin temini de zor olmuştur. Yozgat’la ilgili bilgi veren
seyyahların izlenimlerine sanat tarihi ile ilgili bir çalışmada rastladığımız gibi bazen de
mevzumuzla ilgili dönemin çalışıldığı akademik eserlerde rastlayabiliyoruz. Seyyahların
kendi eserleri kadar farklı eserlerde geçen yabancıların Yozgat’la ilgili izlenimleri de
çalışmamızda kullanıldı. Yayın hayatına henüz kazandırılmamış Yozgat ve çevresini anlatan
seyahatnamelerdeki bilgilerin gün ışığına çıkmasıyla birlikte, Yozgat şehir tarihi ile ilgili
yapılan/yapılmakta olan akademik çalışmalar bilgi yönüyle daha zengin hale geleceklerdir.
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MÜZĐĞE YÖNELĐK ĐLGĐ ÖLÇEĞĐ (MYĐÖ)’NĐN
GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐK ÇALIŞMASI∗
H. Hakan OKAY1

Özge GENÇEL ATAMAN2

V. Nilay KIRTAK AD3

ÖZ
Müzik, insan ve toplum ilişkileri ile biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel ortaklıkları gibi birçok
unsura dayanan derin ve köklü bir beraberliği taşımaktadır. Đnsanlar gelişen teknoloji ile günlük yaşantılarında
eski dönemlere kıyasla söyleyerek, çalgı çalarak, müzik dinleyerek müziği daha da çok deneyimlemektedirler.
Teknolojinin gelişimiyle müzikle yaşam alanının genişlemesi, insanların müziğe yönelik ilgilerini ölçülebilir
psikolojik bir etken olarak yeniden anlamlandırmaktadır. Dolayısıyla müziğe yönelik ilgi düzeylerinin
belirlenmesi ile yeni araştırma sorularının doğması sağlanabilir.
Bu araştırma, bir tutum olgusu olarak müziğe yönelik “ilgi” düzeyini belirlemek için bir ölçme aracı
geliştirilmesini amaçlamaktadır. 53 maddeden oluşan ön deneme formunun uygulanmasından sonra açımlayıcı
faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz ile güvenilirliği düşüren ve gruplandırılmakta sorun görülen 24 madde
ortaya konmuştur. Bu maddelerin ölçekten çıkarılmasıyla 29 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. 29
maddelik ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi sonucu 0,899 olarak, Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık
katsayısı ise 0,918 olarak tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda, ölçekteki maddelerin 5 faktör altında
toplandığı belirlenmiştir. Oluşturulan ölçek, müziğe yönelik ilgi düzeyini belirleyen ilk ölçme aracı olması
açısından önemli sayılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, müziğe yönelik ilgi, müzikte duygu, müzik psikolojisi, tutum ölçeği, müzik eğitimi.

A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF A SCALE TO MEASURE INTEREST
IN MUSIC
ABSTRACT
Music occupies a prominent place in the community, and it is concerned with many factors such as the
human and society relations interacted with biological, psychological, sociological and cultural dimensions. It is
possible to claim that people have relatively more opportunities to be engaged in musical activities by singing,
playing instruments, and listening to music thanks to the evolving technological developments compared to the
past. Technological developments significantly contributed to the process of integrating music with the active
phases of life, and as a consequence, the continued engagement with the music throughout the life span enabled
to determine the individuals’ interests in music as a measurable psychological factor. Therefore, determining the
level of interest in music can be extended to the formulation of new research questions.
This study aims at developing an assessment instrument to determine the level of interest in music in
terms of attitude dimensions. After the implementation of the draft form consisted 53 items, exploratory factor
analysis was applied. The analysis results revealed that 24 items reduced the reliability, and constituted problems
regarding the grouping process. After removing these questionable items from the scale, 29-item scale was
developed. While the score of 29-item scale in The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test was 0,899, the Cronbach's
Alpha coefficient, which was used to evaluate the internal consistency, was 0,918. The results of the factor
analysis showed that the items in the scale were formed in five-factor structures. The scale is important in that it
is the first attempt in developing an assessment instrument to determine the level of interest in music.
Keywords: Music, interest towards music, emotion in music, music psychology, attitude scale, music education.
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GĐRĐŞ
Müzik, on binlerce yıldan bu yana insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Đnsanla
müziğin biyolojik ortaklıklarının (Peretz, 2006), son derece derin ve çeşitlilik taşıdığı
bilinmektedir. Örneğin hormonal (Chanda ve diğerleri, 2013) veya nörofizyolojik (Boso ve
diğerleri, 2006) boyutlara bakıldığında bu derin ortaklıklar göze çarpmaktadır. Bunun yanında
müzik ve toplum ilişkileri de akla getirildiğinde çok derin sosyolojik ve kültürel yaşantıların
da binlerce yıldan bu yana oluştuğu görülecektir.
Đnsan, toplum ve müzik birlikteliği biyolojik ve kültürel bağlarıyla insanın günlük
yaşantısının birçok önemli bölümünde yer etmiştir. Aslında bir açıdan yukarıda vurgulanan
ortaklıkların nedeni olarak, müziğin insanın günlük yaşantısındaki on binlerce yıla uzanan
ağırlığının olması sunulabilir. Düşünüldüğünde bir insan her gün sürekli olarak müzikal
yaşantılarla yoğrulmaktadır. Günlük yaşantıda dinlenen müzikle birçok duygu durum
değişikliği yaşanmaktadır (Juslin ve diğerleri, 2008; Sloboda ve diğerleri, 2010; Helsing,
2012). Şarkı söylemek, dans etmek, müzik dinlemek düşünüldüğünde, insanın ve dolayısıyla
toplumun ne kadar müzikle iç içe olduğu anlaşılabilir.
Müziğin günlük yaşantıdaki yerini anlayabilmek için sosyoloji, psikoloji ve müzikoloji
gibi birçok disiplinin bir araya geldiği bir yaklaşıma gereksinim vardır. Aslında konuya ilişkin
literatür incelendiğinde, uluslararası bilim yaşantısında geniş bir yer tuttuğu söylenemez.
Örneğin 1965-2002 yılları arasında yapılan 11.000 makaleden sadece yedisinin bu konu ile
ilgili olması dikkat çekicidir (Rentfrow ve diğerleri, 2003). Konuya daha çok psikoloji
perspektifinden bakan önemli kişilik psikoloğu Raymond Cattell 1954’te “müziğin etkisi o
kadar güçlüdür ki… psikoloji ve psikoterapi tarihine bakan birisi müziğin kullanımında
spekülatif olsa dahi oldukça az deneysel çalışmanın olmasına şaşırır” (Cattell ve diğerleri,
1954: 3, akt. Rentfrow ve diğerleri, 2003) demiştir. Dolayısıyla bilim adamlarının müziğin
psikoloji üzerindeki güçlü etkilerine karşın, günlük yaşantıda müzik konusuna ilişkin 2002
yılına kadar yoğun bir ilginin olmadığı göze çarpmaktadır.
Ancak 2002’den bugüne bakıldığında bazı araştırmaların sonuçları da günlük yaşamda
müziğin yeri ve önemi ile ilgili önemli fikirler sunar. Örneğin bu çalışmalardan birinde
insanların bilinçli olarak ve etkin şekilde bireyler arasında ve sosyal ortamlarda farklı
psikolojik durumlar üretmek üzere müziği kullandıkları ortaya konmuştur (North ve diğerleri,
2004). Chamorro-Premuzic ve meslektaşları, kişilikte ve bilişsel beceride olan bireysel
farklılıkların, müziğin deneyimlenmesinde bazı etkileri olabileceğini önermektedirler
(Chamorro-Premuzic ve diğerleri, 2007). Skånland, teknolojik olanakların (mp3 çalıcıların
rolleri kapsamında) kişinin kendine özel bir dinleme alanı yaratmasından dolayı günlük müzik
dinleme alışkanlıklarına ve dolayısıyla kişinin psikolojisine bazı etkileri olduğunu ortaya
koymuştur (Skånland, 2013). Bu çalışmaların yanında günlük yaşamda müziğin etkilerine
yönelik az da olsa önemli kitapları da akılda tutmak gerekir (DeNora, 2000; Clarke ve
diğerleri, 2009; Herbert, 2011; DeNora, 2014).
Tüm bu araştırmalara karşın günlük yaşantısında müziğe maruz kalan insanların, müziğe
karşı ne kadar “ilgili” oldukları konusu önemli bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kişilerin
müziğe, müzik türlerine karşı ilgileri; dinledikleri müziğin işlevlerine dönük yaklaşımları ya
da müziğin çalma, söyleme, dinleme boyutlarından hangilerine ilişkin ilgilerinin daha yüksek
olduğunun tartışılması yeni sorular doğurabilir. Dolayısıyla insanların müziğe yönelik
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ilgilerini belirlemenin, yeni önerilerin geliştirilmesine ya da yeni soruların sorulabilmesine
katkı sağlayacağı beklenebilir. Bununla birlikte müziğe yönelik ilginin belirlenmesi de bir
değerlendirme sorunu olarak öne çıkmaktadır. Örneğin Laptante görüşme ve anket ile bilgi
almayı seçmiş, Lee ve Downie ise web tabanlı bir anket yaparak müziğe yönelik ilginin çeşitli
boyutlarını belirlemeyi hedeflemişlerdir (Laptante, 2010; Lee, Downie, 2004). Ancak
özellikle ulusal dağara bakıldığında müziğe yönelik ilginin belirlenmesine dönük bir ölçme
aracının geliştirilmediği görülmüştür.
Müzikte ilgi düzeyini ve alanını belirlemeye yönelik araştırmaların “kültürel müzikoloji”
alanını ilgilendirdiği; bu disiplinin ise psikolojik, sosyolojik, antropolojik yöntemler ile tarih
bilimine ilişkin yöntemlerden yararlanıldığı bilinmektedir (Kayhan, 2011). Buna karşın
müziğe yönelik ilgiyi belirlemek için yapılacak bir çalışmada konu psikolojik olgu üzerinde
çalışmaya yönelik olduğu için “ilgi”nin bir tutum öğesi olarak ele alınması gerekmektedir.
Dolayısıyla böyle bir çalışmada bir tutum öğesi olarak ilginin ölçülmesi için, ulusal literatürde
çeşitli disiplinlere ilişkin örnekleri görülen bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bilimsel olarak incelenmesine 19. yüzyılda başlanan tutum, Latince olan kökeninde
“harekete hazır” anlamına gelmektedir (Arkonaç, 2001). Tutum, bireyin duygu, inanç ve
değerlerine dayanan çok yönlü psikolojik bir durumdur (Phillips, 2003). Thurstone tutumu,
“psikolojik bir objeye yönelen olumlu ya da olumsuz bir yoğunluk sıralaması ve
derecelemesi” olarak tanımlamaktadır (Thurstone, 1931, akt. Tavşancıl, 2006). Smith
(1968)’in tanımına göre ise tutum, “bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili
düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir” (Kağıtçıbaşı,
2008; Tavşancıl, 2006). Tutumlar bireyin zihninde bulunarak birçok düşünce ve davranışa
temel oluşturmaktadır (Phillips, 2003). Bu nedenle tutum, bireye aittir ve bireyin bir nesneye
ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarına bir bütünlük ve bir tutarlılık getirir. Bir bireyin
tutumları gözle görünemez ancak, bireyin davranışlarına bakılarak bir objeye ilişkin tutumu
hakkında fikir sahibi olunabilir (Tavşancıl, 2006). Bireyin karşısındaki bireye, objeye veya
nesneye yönelik tutumu, karşısındakine biçtiği değere ve ilgiye göre yönlenmektedir. Birey
değerli bulduğuna karşı kabul edici, değersiz bulduğuna karşı reddedici, ilgili bulduğuna karşı
olumlu, ilgisiz bulduğuna karşı ise olumsuz bir tutum sergileme eğilimindedir (Çetin, 2006).
Özellikle eğitim alanında yoğunlukla geliştirilen ve kullanılan tutum ölçeklerine eğitim
alanındaki yerleri açısından yaklaşıldığında müzik eğitiminde çeşitli ölçeklere
rastlanmaktadır. Tutumlar müzik eğitiminde farklı değişkenlerle birlikte ele alınmakta ve
özellikle müziksel gelişim ve başarı gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek incelenmektedir
(Özmenteş, 2009). Müzik eğitimindeki tutumları inceleyen tüm çalışmalar “müzik,
öğrencilere ne hissettirir?” sorusuna dayanmaktadır (Phillips, 2003). Phillips’in bu sorusu
temel çıkış noktası olarak ele alındığında, “günlük yaşantılarında müziğe karşı ilgi
duymaktalar mı?” sorusu da sorulabilir.
Tüm bu bilgilerin ışığında buna göre bir duyuşsal alan kavramı olarak “müziğe yönelik
ilgi” düzeyini ve alanlarını belirlemek üzere bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi bir gereksinim
olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, müziğe yönelik ilgiyi belirleyen geçerli ve
güvenilir bir ölçek geliştirmektir.
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YÖNTEM
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 bahar yarıyılında Balıkesir Üniversitesi
Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 233’ü “Bayan”, 80’i “Erkek” toplam 313
öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Kişisel Bilgileri
Cinsiyet

n

%

Yaş

n

%

Kız
Erkek

233
80

74,4
25,6

Toplam

313

100

18-20 yaş
21-23 yaş
24 ve üzeri
Toplam

82
204
27
313

26,2
65,1
8,7
100

Tablo 1’ de öğretmen adaylarının cinsiyet ve yaş değişkenlerine ait bilgilerine yer verilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Müziğe yönelik ilgiye ilişkin ölçme aracını hazırlamak amacıyla, Necatibey Eğitim
Fakültesi’nde öğrenim gören 48 öğretmen adayından müziğe yönelik duygu ve düşüncelerini
belirten bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yazdıkları
kompozisyonlara içerik analizi uygulanarak, tutum ile ilgili olduğu düşünülen görüşler
belirlenmiştir. Bu kompozisyonların yanında, literatür taraması ve araştırma ile ilgili olduğu
düşünülen, önceden geliştirilmiş tutum ölçeklerinden de yararlanılarak 53 maddelik bir ölçek
oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerliğini sağlamak için görünüş geçerliği, kapsam geçerliği ve
yapı geçerliğine bakılmıştır. MYĐÖ’nün kapsam ve görünüş geçerliği için alanında uzman iki
müzik eğitimi ve bir istatistik uzmanı olmak üzere üç öğretim üyesinin görüşüne
başvurulmuştur. Görünüş geçerliği için başvurulan uzmanlara göre, pilot uygulamadaki 3., 7.,
16., 23., 30. ve 50. maddelerin tekrar düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş, bu maddeler tekrar
düzenlenip incelendiğinde, ölçme aracının kullanıldığı amaç için uygun olduğu, gerekli
verileri toplayacak durumda olduğu ve ölçme aracının gerçekten istenen özelliği ölçer
göründüğü için görünüş geçerliğinin yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MYĐÖ’nün kapsam
geçerliği için yine aynı uzmanlar tarafından ölçek maddeleri incelenmiştir. MYĐÖ’deki
soruların, ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı konuları dengeli bir şekilde temsil ettiği tüm
uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Oluşturulan ölçeğe, amacı ve cevaplama şeklini açıklayan
bir yönerge eklenmiş ve yönergenin ardından ölçekteki ifadeler sıralanmıştır. Ölçekteki her
ifade için, “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve
“kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere 5’li likert kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve
güvenirlik uygulaması için 53 maddelik şekli, 313 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Geliştirilen ölçme aracının maddelerini cevaplayanların, verdiği tepkiler arasında belli bir
düzen olup olmadığını araştırmak için faktör analizinden yararlanılmıştır (Tavşancıl, 2010).
Veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
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Örneklem Yeterliliği Testi ve Barlett Küresellik Testi’ne bakılmıştır. MYĐÖ’nün yapı
geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda,
birden fazla faktörde binişik yapıda olan, güvenirliği düşüren ve gruplandırılmakta sorun
yaşanan 24 madde ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 29 maddenin psikometrik özellikleri tekrar
belirlenmiştir. Bilindiği üzere, “KMO örneklem yeterliğinin kabul edilebilir alt sınırı 0,50’dir
ve 0,80 ve yukarısı için KMO değeri mükemmel olarak kabul edilir” (Durmuş, Yurtkoru ve
Çinko, 2011). 29 maddelik ölçeğin KMO değerinin 0,80’nin üzerinde olması (KMO=0,899)
ve Barlett Testi’nin de 0,05 önem derecesinde anlamlı bulunması (p=0,000) veri setinin faktör
analizine uygunluğunu göstermektedir.
BULGULAR
Tablo 2. Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği’nin Faktör Analizine Ait “Açıklanan Toplam
Varyans”

Bileşen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Toplam
9,090
2,288
2,136
1,836
1,340
0,937
0,922
0,865
0,809
0,781
0,720
0,661
0,598
0,569
0,555
0,507
0,487
0,450
0,436
0,400
0,375
0,353
0,326
0,324
0,281
0,268
0,252
0,232
0,202

Başlangıç Özdeğerleri
Açıklanan Varyans %

Birikimli %

31,347
7,889
7,367
6,329
4,621
3,232
3,180
2,981
2,790
2,693
2,482
2,278
2,064
1,963
1,912
1,749
1,678
1,550
1,505
1,379
1,292
1,219
1,123
1,118
0,970
0,923
0,868
0,800
0,697

31,347
39,236
46,602
52,932
57,552
60,785
63,965
66,946
69,736
72,429
74,911
77,190
79,253
81,216
83,129
84,878
86,556
88,106
89,611
90,990
92,282
93,501
94,624
95,742
96,712
97,635
98,503
99,303
100,000

Dönüştürülmüş Kareli Ağırlıklar Toplamı
Açıklanan Varyans %
Birikimli
%
4,636
15,985
15,985
4,291
14,795
30,780
2,745
9,464
40,244
2,561
8,830
49,074
2,459
8,479
57,552

Toplam

MYĐÖ’ye ait açıklanan toplam varyans tablosunda, ilk sütunda yer alan Bileşen, faktör
analizine girmiş olan soruları göstermektedir. Tablonun ikinci sütununda ise, Başlangıç
Özdeğerleri yer almaktadır. Başlangıç özdeğerlerinin altında yer alan Toplam sütununda “1”
den büyük olan özdeğerlerin sayısı, ölçeğin 5 alt boyuttan oluştuğunu göstermektedir.
Dönüştürülmüş Kareli Ağırlıklar Toplamı sütununun altında yer alan Birikimli % sütununda,
toplam varyansın %57,552’sinin bu alt boyutlar tarafından açıklandığı anlaşılmaktadır. Buna
göre analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan beş faktörün, maddelerdeki toplam varyansın
ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunu açıkladıkları görülmektedir.
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5 önemli faktörün, içerdiği maddeler bakımından daha kolay tanımlanabilmesine olanak
sağlayan Faktör Döndürme Sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği’nin Faktör Analizine Ait “Faktör Döndürme
Sonuçları”
Faktörler

0,042
0,078
0,189

4.
Faktör
0,045
0,183
0,111

5.
Faktör
0,174
0,038
-0,059

0,150

0,180

0,266

-0,020

0,270
0,385
0,214

0,178
0,180
-0,064

-0,003
0,205
0,095

0,119
0,106
0,130

Ölçek Maddeleri

1. Faktör

2. Faktör

3. Faktör

Keşke çalgı çalan bir müzisyen olsaydım.
Çocukluğumdan beri hep bir çalgım olsun isterim.
Çalgı çalan birisini gördüğümde ona imrenerek bakarım.
Bana çalgı çalmayı öğretecek bir arkadaşım olmasını çok
isterdim.
Toplumdaki herkesin bir çalgı çalmasına gerek yoktur.
Çalgı çalmak bence çok zor değildir.
Çalgı çalan insanlar bence özel insanlardır.
Gelecekte, çocuğumun çalgı çalmayı öğrenmesini
önemsemiyorum.
Çalgı çalan birini dinlemek, beni farklı dünyalara sürükler.
Konser izlemek en büyük zevklerimden biridir.
Çevremde yapılan tüm konserlere katılmaya çalışırım.
Konsere gitme fikri beni çok heyecanlandırır.
Takvimimde konser tarihlerini mutlaka güncel tutarım.
Konser izlemek beni tüm sıkıntılarımdan kurtarır.
Keşke hergün konser olsaydı.
Konser izlemek için başka bir şehire gitmek, gereksizdir.
Đnsanların çalgı çalmaya olan merakını gereksiz bulurum.
Konserlere hep çevremdeki insanların zoru ile giderim.
Konsere gitmek yerine yapacağım daha önemli işlerim var.
Konserler zaman kaybıdır.
Đş yaparken/bir şeylerle uğraşırken şarkı söylemekten keyif
alırım.
Şarkı söylemek beni çok rahatlatır.
Günlük yaşantımda mutlaka şarkı söylerim.
Sevdiğim şarkılara sesimle eşlik etmekten hoşlanırım.
Müzik dinlemediğim bir gün benim için eksik bir gündür.
Her gün en az iki saat müzik dinlerim.
Her gün müzik dinlemesem de olur.
Đnsanların saatlerce müzik dinlemesi bence çok anlamsızdır.
Đlk kez duyup beğendiğim bir şarkıyı defalarca dinlemek bana
sıkıcı gelir.

0,754
0,730
0,718

0,120
0,064
0,152

0,693
0,676
0,594
0,593
0,577

0,202

0,235

0,114

0,050

0,573
0,128
0,167
0,216
0,248
0,214
0,182
0,231
0,291
-,0006
0,190
0,139

0,255
0,809
0,778
0,744
0,691
0,676
0,606
0,474
-0,055
0,194
0,422
0,221

-0,110
0,168
0,138
0,233
-0,167
0,043
0,176
0,125
0,768
0,686
0,681
0,633

0,236
0,180
0,085
0,197
-0,017
0,135
-0,023
0,050
0,020
0,210
0,115
-0,067

0,292
0,067
0,088
0,070
0,120
0,181
0,055
0,302
0,133
0,099
0,110
0,345

0,103

0,049

0,091

0,797

0,080

0,309
0,285
0,154
0,034
0,086
0,025
0,146

0,205
0,209
0,010
0,276
0,193
0,097
0,168

-0,021
-0,079
0,301
-0,123
0,072
0,222
0,395

0,706
0,658
0,629
0,183
0,331
-0,103
0,197

0,148
0,248
0,010
0,653
0,646
0,615
0,606

0,221

-0,091

0,314

0,065

0,543

Faktör döndürme sonuçları incelendiğinde, ölçek maddeleri hangi faktör altında en
büyük faktör ağırlığına sahipse o madde o faktör altında yer alır. Faktör analizi sonucunda
elde edilen faktör döndürme sonuçlarına göre, 24., 31., 43., 37., 48., 39., 19., 46. ve 27.
maddelerin birinci faktör altında, 26., 44., 38., 33., 20., 2. ve 13. maddelerin ikinci faktör
altında, 49., 29., 51. ve 47. maddelerin üçüncü faktör altında, 42., 36., 40. ve 18. maddelerin
dördüncü faktör altında ve 10., 14., 22., 28. ve 25. maddelerin ise beşinci faktör altında yer
aldığı görülmektedir.
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Tablo 4. Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği’nin Faktör ve Güvenirlik Analizi Sonuçları
Faktörün
Adı

1.FAKTÖR
Çalgı çalmaya
yönelik olumlu
tutumlar

2.FAKTÖR
Konsere
gitmeye
yönelik olumlu
tutumlar
3.FAKTÖR
Çalgı çalmaya
ve konsere
gitmeye
yönelik
olumsuz
tutumlar
4.FAKTÖR
Şarkı
söylemeye
yönelik
tutumlar
5.FAKTÖR
Müzik
dinlemeye
yönelik
tutumlar
TOPLAM

Ölçek
Maddeleri
m24
m31
m43
m37
m48
m39
m19
m46
m27
m26
m44
m38
m33
m20
m2
m13

Döndürme
Sonrası Faktör
Ağırlıkları
0,754
0,730
0,718
0,693
0,676
0,594
0,593
0,577
0,573
0,809
0,778
0,744
0,691
0,676
0,606
0,474

m49
m29
m51
m47

0,768
0,686
0,681
0,633

m42
m36
m40
m18

0,797
0,706
0,658
0,629

m10
m14
m22
m28
m25

0,653
0,646
0,615
0,606
0,543

Açıklanan
Varyans
(%)

Güvenirlik

15,985

0,882

30,780

0,864

40,244

0,795

49,074

0,765

57,552

0,723

57,552

0,918

Belirlenen her faktörün altında yer alan soruların soruluş amaçları ve ifadeler dikkate
alınarak, her bir faktöre literatür ışığında isimler verilmiştir. Bu faktörlere verilen isimler ve
her bir faktörün güvenirlik katsayıları Tablo 3’de yer almaktadır. Tablo 3.’e göre, 1.Faktör
“Çalgı çalmaya yönelik olumlu tutumlar” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör toplam
varyansın % 15,985’ini oluşturmaktadır ve faktörün güvenirlik katsayısı 0,882 olarak
bulunmuştur. 2. Faktör “Konsere gitmeye yönelik olumlu tutumlar” olarak isimlendirilmiştir.
Bu faktör toplam varyansın % 30,780’ini oluşturmaktadır ve faktörün güvenirlik katsayısı
0,864 olarak bulunmuştur. 3. Faktör “Çalgı çalmaya ve konsere gitmeye yönelik olumsuz
tutumlar” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör toplam varyansın % 40,244’ünü oluşturmaktadır
ve faktörün güvenirlik katsayısı 0,795 olarak bulunmuştur. 4. Faktör “Şarkı söylemeye
yönelik tutumlar” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör toplam varyansın % 49,074’ünü
oluşturmaktadır ve faktörün güvenirlik katsayısı 0,765 olarak bulunmuştur. 5. Faktör ise,
“Müzik dinlemeye yönelik tutumlar” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %
57,552’sini oluşturmaktadır ve faktörün güvenirlik katsayısı 0,723 olarak bulunmuştur.
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Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği’nin Güvenirlik Çalışması
MYĐÖ’nün güvenirliği için Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve
bu değer 0,918 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s Alpha katsayısı, özellikle cevapların
derecelendirme ölçeğinden (Likert Tipi Ölçekler) elde edildiği durumlarda sıklıkla kullanılır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). Büyüköztürk’e (2011) göre,
güvenirlik katsayısının 0,70 ve yukarı olması yeterlidir. Buna göre ölçeğin pilot uygulamadaki
güvenirlik analizi sonucu gerçek uygulama için yeterlidir. Bu kısımda ayrıca her bir maddenin
güvenirlik katsayılarına bakılmıştır. Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği’nin maddelerinin Cronbach
Alfa değerleri Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5. Müziğe Yönelik Đlgi Ölçeği Maddelerinin Güvenirliği
Ölçek
Maddeleri

Madde ile Test Arasındaki
Korelasyon

m2
m10
m13
m14
m18
m19
m20
m22
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m31
m33
m36
m37
m38
m39
m40
m42
m43
m44
m46
m47
m48
m49
m51

0,465
0,387
0,525
0,485
0,371
0,474
0,579
0,293
0,547
0,360
0,617
0,574
0,558
0,397
0,508
0,460
0,526
0,582
0,664
0,677
0,516
0,367
0,527
0,590
0,537
0,474
0,594
0,407
0,611

Maddeler Atıldıktan
Sonraki Cronbach Alfa
Değerleri
0,914
0,916
0,913
0,914
0,915
0,914
0,912
0,918
0,913
0,916
0,912
0,913
0,913
0,915
0,914
0,914
0,913
0,912
0,911
0,911
0,913
0,915
0,913
0,912
0,913
0,914
0,912
0,915
0,912

Tablo 5 incelendiğinde, her bir maddenin güvenirlik değerlerinin 0,70’ten büyük olduğu
görülmektedir. Buna göre, ölçekteki maddelerin güvenirliğinin yüksek olduğu ve ölçekten
atılması gereken madde/maddelerin bulunmadığı belirlenmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERĐLER
Bu araştırma ile müziğe yönelik ilgilerini etkileyen tutumların ölçülmesinde araç olarak
kullanılabilecek, geçerlik ve güvenirliği ölçülmüş bir ölçek ortaya konmuştur. Ölçeğin
geçerlik ve güvenirliğini ölçmek amacıyla yapılan analiz sonuçları, hazırlanan ölçeğin,
öğretmen adaylarının müziğe yönelik ilgilerini etkileyen tutumlarını ölçmeye uygun olduğunu
göstermektedir.
53 maddeden oluşan ön deneme formunun uygulanmasından sonra gerçekleştirilen
açımlayıcı faktör analizi sonucunda, birden fazla faktörde binişik yapıda olan, güvenilirliği
düşüren ve gruplandırılmakta sıkıntı çekilen 24 madde ölçekten çıkarılmasıyla 29 maddeden
oluşan bir ölçek elde edilmiştir. 29 maddelik ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi
sonucu 0,899 olarak, Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı ise 0,918 olarak tespit
edilmiştir.
Faktör analizi sonucunda, ölçekteki maddelerin 5 faktör altında toplandığı
belirlenmiştir. Belirlenen her faktörün altında yer alan soruların soruluş amaçları ve ifadeler
dikkate alınarak, her bir faktör literatür ışığında, Çalgı çalmaya yönelik olumlu tutumlar (1.
Faktör), Konsere gitmeye yönelik olumlu tutumlar (2. Faktör), Çalgı çalmaya ve konsere
gitmeye yönelik olumsuz tutumlar (3. Faktör), Şarkı söylemeye yönelik tutumlar (4. Faktör) ve
Müzik dinlemeye yönelik tutumlar (5. Faktör) olarak isimlendirilmiştir.
Bilimsel çalışma alanı olarak iç içe geçmiş yapısıyla müzik, günlük yaşantılara kadar
uzanan, önemli bir olgudur. Günlük yaşantıya güçlü şekilde işlemiş olan müzik, duygu durum
değişiklikleri nedeniyle psikolojinin ve dolayısıyla eğitim bilimlerinin de çalışma alanındadır.
Bu durum özellikle eğitimbilimcilerinin ve müzik eğitimcilerinin dikkatinde olmalıdır.
Geliştirilen ölçme aracının birçok değişkenle beraber kullanımı, yeni araştırmalar konularına
yönelik fırsatlar yaratabilir, yeni sorular ortaya koyabilir.
Ölçek Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen
adaylarına uygulanmıştır. Müziğe yönelik ilginin, kültürel ve sosyolojik yönleri de olabileceği
akılda tutulduğunda, araştırmada geliştirilen ölçeğin farklı disiplinlerde eğitim gören
üniversite öğrencilerine hatta lise öğrencilerine de uygulanabileceği araştırmacılarca
önerilmektedir. Bunun yanında farklı illerde de uygulanması da benzer sosyo-kültürel
ilkelerden dolayı önerilebilir.
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EMNĐYET ÖRGÜTÜNDE GÖREVLĐ ANNE-BABALARIN FĐZĐKSEL ÇOCUK
ĐSTĐSMAR POTANSĐYELLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ VE ĐSTĐSMARLA ĐLGĐLĐ
AĐLE EĞĐTĐM PROGRAMININ ETKĐLĐLĐĞĐ
Dr. Đbrahim SARI∗

Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR∗∗

Öz
Bu araştırmanın amacı, Milner Çocuk Đstismarı Potansiyel Envanteri (ÇĐPE) kullanılarak emniyet
örgütünde görevli anne ve babaların fiziksel istismar potansiyellerini belirlemek ve istismar ile ilgili aile eğitim
programının aileler üzerindeki etkililiğini incelemektir. Çalışmada, risk değerlerini sayısal olarak ortaya
koyabildiği için Milner Çocuk Đstismarı Potansiyel Envanteri (ÇĐPE) kullanılmıştır. Bu araştırmanın temel
varsayımı, her bireyin belli bir istismar potansiyeli değeri içerisinde bulunduğu ve istismar ile ilgili aile eğitim
programları ile bu risk değerlerinin azalacağıdır. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen
kullanılmıştır. Deney grubuna, uzmanlar gözetiminde “aile eğitim programı” 8 hafta boyunca haftada 2 ders saati
olmak üzere uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir eğitim programı uygulanmamıştır. 8 hafta sonra her
iki gruba da son-test uygulaması gerçekleşmiştir. Araştırma sonuçları “aile eğitim programına” katılım sağlayan
bireylerin istismar puanları üzerinde anlamlı düzeyde (p<0.005) düşüş olduğunu ve uygulanan eğitim
programının “anlamlı düzeyde etkililiğini” ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Đstismarı, Aile Eğitimi, Fiziksel Đstismar, Cinsel Đstismar, Duygusal Đstismar.

DETERMINING THE CHILD PHYSICAL ABUSE POTENTIAL IN MOTHERS AND
FATHERS WHO WORK AT THE TURKISH NATIONAL POLICE AND THE
EFFECTIVENESS OF FAMILY EDUCATION PROGRAM ON EXPLOITATION
Abstract
This study aims to determine the potential that parents who work at the Turkish National Police
Department may abuse their children and evaluate the impacts of Parents Training Program on parents who
participated in the program. Milner Child Abuse Inventory Scale (CAP) is used because it shows the degree of
risk as numbers. The main hypothesis of the study is that all persons have a potential to abuse a child at one level
and the degree of risk can be reduced by implementing the Parent Training Program. In this study, pretestposttest research design with control groups is used to test the hypotheses. Parent Training Program prepared by
experts is conducted to the experimental group during 8 weeks, 2 hours per week. The results of the study show
that there is statistically significant relationship between the parents in experimental group and the low level of
their potential to abuse a child based on the CAP.
Key Words: Child Abuse, Parent Training, Psychical Abuse, Sexual Abuse, Emotional Abuse.

1. GĐRĐŞ
Çocuk istismarı günümüzün en büyük sorunlarından birisidir. Toplumsal ve bireysel
yönü ile ele alındığında üzerinde durulması gereken, araştırmalar ve proje çalışmaları ile
incelenmesi gereken bir olgudur. Çocukların ilk eğitimi aldıkları yer aile ortamıdır. Bu
nedenle anne-babaların istismar konusunda potansiyellerinin belirlenerek, uygulanacak eğitim
programlarına katılımlarının sağlanması önemlidir. Deneysel olarak çalışılan bu araştırmada,
uygulanan aile eğitim programının anne ve babaların istismar potansiyelleri üzerinde etkili
olup olmadığı ele alınmıştır.
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Çağımızda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sanayileşme, gelişen kentler, iç ve
dış göç hareketleri, toplumsal hayatta birçok sorunu çözerken, birçok problemi de beraberinde
getirmektedir (Özdoğan, 2006:30). Bu sorunların en önemlilerinden birisi de şüphesiz insana
ve insanlığa karşı gerçekleştirilen olumsuz davranışlardır. Bu davranışlardan en acımasızı ve
en utandırıcısı, gerek ailede gerekse çevrede çocuğa karşı gerçekleştirilen istismar ve ihmal
olgusudur. 21. yüzyılda toplumlar her gün meydana gelen yüzlerce çocuk istismarı haberleri
ile çalkalanmaktadır. Savunmasız varlıklar olan çocuklara karşı işlenen ve onların tüm
hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek istismar olayları, sadece bireyleri değil dünya
üzerinde yaşayan tüm insanlığı ilgilendirecek derecede önemli ve üzerinde durulması gereken
bir olgu olarak görülmektedir. Aile, çocuğun ilk eğitim alanı olduğu için, anne ve babaların
istismar olgusuna karşı bilinçli olmaları da büyük önem kazanmaktadır.
Anayasamızın 41.maddesinde “Aile Türk toplumunun temelidir, devlet ailenin huzur ve
refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle
uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü yer almaktadır
(A.Y. 1985: md. 41). Aile kurumunun sağlıklı bir şekilde sürdürülememesi, anne-babaların
ayrı yaşaması veya boşanması, çocukların suça katılımını arttırmaktadır. Boşanma,
uyuşturucu kullanma ve suç oranlarının artması, bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşması
gibi aileyi ve dolayısıyla toplumu tehdit eden sorunlar günden güne artış göstermektedir
(Özdoğan, 2006: 30). Aile yaşantısı ve suçluluk arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar,
çocuk istismarı ve ihmalinin, anti-sosyal davranışlara neden olduğunu göstermektedir (Sevük,
1998: 49).
Çocukların yetiştirilmesinde aileler kadar, kurumlara da görevler düşmektedir. Comer
ve Haynes (1991)’e göre, okullar ve aileler, çocukların psikolojik ve eğitsel gelişimini
etkileyen önemli kaynaklardır ve iyi sonuçlar sadece bu iki kurumun ortak çalışmaları ile
gerçekleşebilir (Akt: Başaran ve Koç, 2000). Günümüzde anne ve babalar, çocuklarını en iyi
şekilde nasıl yetiştirecekleri konusunda kararsız kalmakta ve ana baba eğitimi zorunlu hale
gelmektedir (Crase, Colleen ve Kontos, 1981: 222). Ebeveyn eğitimi, anne-baba eğitimi veya
aile eğitimi olarak da adlandırılan eğitimler sayesinde, ailelerin bilinçlendirilmesi gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Aile eğitim programları, özellikle çocuğun hayatı boyunca risk
oluşturulmasına etki eden önemli faktörler ve etkenler hususunda ailelerin bilinçlendirilmesi
ve doğru ile yanlış uygulamaların görülmesini sağlaması bakımından, önemlidir. Ailelerin
eğitim programlarına katılımları sonucu bilgi, davranış ve tutumlarında meydana gelecek
istendik değişiklikler, toplum bilincini ve duyarlılığını geliştirmektedir (Tezel Şahin ve
Ünver, 2005: 5). Toplumun bir parçası olan emniyet örgütünde görev yapan anne ve babaların
aile eğitim programlarına katılım sağlamaları, bilinçli anne ve babalar olarak çocuklarını
yetiştirmeleri ve istismar etmemeleri açısından önemlidir.
Bu sayılan nedenlere bağlı olarak çocuk istismarı konusunda anne ve babaların
bilgilendirilmesi, yanlış ve doğru davranışlar konusunda uzman eğiticiler tarafından interaktif
yöntemler ile bilimsel aile eğitim programlarına katılım sağlamaları gerekmektedir.
1.1.Çocuk Đstismarı
Çocuk Vakfının 2007 yılında yayımladığı rapora göre; ülkemizin 0-18 yaş arası çocuk
nüfusu yirmi altı milyondur. Yıllık doğum sayısı 1.400.000 dir. Kimsesiz çocuk sayısı
800.000 civarındadır. Bu çocuklar her türlü istismara açıktır. Sadece sokak çocuklarının risk
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altında olduklarını belirtmek yanlış bir kanı olacaktır. Sokak çocukları dışında evde, okulda
ve çevrede normal bir yaşam tarzı süren ailelerin çocukları da istismar olayları ile karşı
karşıya kalabilmektedirler. Toplumların geleceği olan çocuk ve gençlerin her yönden sağlıklı
yetiştirilmeleri, kişilik gelişimleri için de çok önemlidir (Bayhan, 1998: 24).
Çocuk istismarı, çok geniş anlamda, belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin
tarafından çocuğun o kültürde kabul edilmeyen bir davranışa maruz kalması şeklinde
tanımlanabilir (Sayıl, 1998). Polat (2005, 2007) çocuk istismarını; çocuğa yönelik fiziksel,
cinsel, duygusal şiddet uygulanması ve çocuğun ihmali olarak 4 ana başlıkta
değerlendirmiştir. Çayboylu (2002), Kulaksızoğlu (2004), Armağan (2007), Akgiray (2007),
Öztürk (2007), Tıraşçı ve Gören (2007) çocuk istismarını, “çocuklara karşı girişilen ve
çocukların fiziksel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylem” olarak
tanımlamaktadırlar. Ayrıca istismarı fiziksel, cinsel ve duygusal olmak üzere 3 ana başlık
altında ele almaktadırlar.
Yıldız (2007) çocuğun ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozucu davranışların tümünü
çocuk istismarı olarak tanımlanmakta ve başlıca istismar türlerini 4 boyutta ele almaktadır.
Bunların: 1-Fiziksel istismar 2-Duygusal istismar 3-Cinsel istismar 4-Ekonomik istismar
olduklarını belirterek ekonomik istismar boyutunu ayrıca ele alarak konuya dikkatleri
çekmiştir. Kacker, Varadan ve Kumer (2007) çocuk istismarını duygusal, fiziksel, ekonomik
ve cinsel istismar davranışları ile 18 yaş altı kişilere (çocuklara) yönelik global bir fenomen
olarak görmektedirler. Ayral (2010) çocuk istismarını, fiziksel istismar, ihmal, ekonomik
istismar, duygusal istismar, cinsel istismar ve cinsel sömürü olarak daha geniş bir sınıflama ile
6 ana başlık altında ele aldığı görülmüştür. Genel olarak, tanımlardan da anlaşılacağı üzere,
çocukların istismar türleri literatürde, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve
ihmal olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır.
1.2.Aile Eğitimi ve Çocuk Đstismarı Đlişkisi
Çocuğun gelişim ve eğitiminde belirleyici etkileri olan aile bireylerinin, çocuk gelişimi
ve eğitimi konularında bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ve öğrendiklerini davranışa
dönüştürebilmeleri için belli bir program çerçevesinde eğitilmeleri gerekmektedir (Üstünoğlu,
1991: 83). Geçtiğimiz 25- 30 yıl boyunca, aile eğitimi konusunda uzmanlar, ebeveynlere;
anne-baba olmanın gerekliklerinin ve ağır sorumluluklarının üstesinden gelmede kolaylık
sağlayacak, bir takım yön gösterici programlar geliştirmişlerdir. Bu programların, çocuk
bakımı konusunda ebeveyn eğitimine büyük etkisi olduğu görülmüştür (Park, 2003: 1, ;
Akt.Özbey, 2004: 4).
Temel (2001), aile eğitim çalışmalarının, çocuğunun eğitim ve yetiştirilmesi konusunda
kaygılı olan anne ve babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve becerilerini artıracağını;
çocuklarını daha iyi tanımalarına yardımcı olacağını ve daha etkin ebeveynler olmalarına
katkı sağlayacağını vurgulamaktadır.
Anne ve baba eğitimi doğum öncesi süreçten başlayarak, çocukların fiziksel, ruhsal,
duygusal ve sosyal gelişimi için anne ve babalara yetenek kazandıran eğitimlerdir (Çayboylu,
2002:159). UNICEF Türkiye Ofisi, ailenin eğitim ile desteklenmesinin, her bakımdan kritik
önem taşıdığını vurgulayarak, aile eğitim alanlarını 3 bölümde ele almaktadır:
1- Çocukluğun ilk dönemlerinde çocukların gelişmesi için bakım ve destek sağlanması;
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2- Ana–babalarla ergenler arasındaki iletişim ve uyum sorunlarının çözümü için
kapasite geliştirilmesi;
3- Ailedeki bütün kız ve erkek çocuklar için kaliteli temel eğitimin öneminin
vurgulanması (UNICEF, 2010)
Anne ve babaların, çocuklarının isteklerini karşılamak amacı ile sergiledikleri davranış
biçimleri, onların kendi anne ve babalarından öğrendikleri yanlış davranışları içerebilir. Bu
nedenle, çocuk istismarı, çocukluk döneminden itibaren başlayabilmektedir (Mause, 1974;
Ten Bensel, Rheinberger ve Radbill, 1997; Akt. Daro: 1998: 2). Aile eğitimleri, çocuk
istismarının tanımlanması ve aile bireylerinin bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirdikleri
istismar davranışlarının önlenmesi açısından çok önemli ve gerekli bir eğitimdir.
Son yıllarda aile içi şiddet ve geçimsizliklerin doğal sonucu olarak boşanma sayılarının
artması, ataerkil aileden çekirdek aileye dönüşüm ile birlikte yetişkin deneyimine
başvurulamaması, uzman tavsiyesi ve dolayısıyla “aile eğitim programlarına” olan ihtiyacı
arttırmaktadır (Crase, Carlson ve Kontos, 1981; Bergman, 1990: Chung ,1993; Dinçer, 1999;
Jacobson ve Engelbrecht, 2000; Akt. Hamamcı, 2006: 24).
Aile eğitim programlarının genel amacı, ailelerin ebeveyn olmadaki sorumluluklarını
kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi
konusunda aileleri bilgilendirmek ve eğitime hazırlamada destek olmaktır. (Staton; Ooms, ve
Owen 1991:1; Akt. Özbey, 2004:4). Son yıllardaki çalışma sonuçları, aile eğitiminin, çocuk
istismarını azalttığına dair bulgular içermektedir(Calam, Sanders, Miller, Carmont, 2008:347).
Anne-babaların, programları tamamlamasından sonra, kendi hayatlarını kontrol altına
alma, çocuklarına daha esnek davranma ve onlara sözel veya sözel olmayan davranışlar ile
destek olma becerilerinde olumlu değişiklikler görülmüştür (Yıldıran, 1983: 17).
Araştırmalar, anne babalara yönelik aile eğitim programlarının olumlu etkileri olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu tür programların yaygınlaştırılması gerekmektedir (Şahin ve Ersoy,
1999: 60). Ailelerin değişik nedenlere bağlı olarak, çocuklarının istismar riski altında
olduklarını fark edemedikleri ve bilinçlendirilmeye ihtiyaçlarının olduğu da görülmüştür.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre; istismarcıların, özellikle
cinsel istismar olaylarında, aile ile yakın bir ilişki kurarak ailenin güvenini kazandığı, ailelerin
internet, cep telefonu vb. iletişim araçlarının zararları konusunda bilinçsiz ve eğitimsiz
oldukları, çocukların yakın çevresinde ve aile tarafından güvenilir kabul edilen takım koçu,
grup lideri, papaz, vaiz vb. çocuklara zarar veremeyeceği inancı ve eğitim eksikliğinin,
istismar vaka sayısını arttırdığı görülmüştür (Baker 2002, Akt. Cynthia:, 2005; : 182).
2.Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Çalışmada, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan ve 18 yaşından
küçük, çocuk sahibi olan, anne-babaların istismar potansiyelleri incelenmiştir. Araştırma, iki
aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada, Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Genel
Tarama Modelinde evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenden seçilecek
örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır. Bu aşamada, örneklem grubunda yer alan annebabaların (n=613) istismar potansiyelleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Đkinci
aşamada ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır (Karasar, 2005, Balcı,
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2010:241). Ön-test uygulanan ve çocuk istismarı ile ilgili aile eğitim programına katılmaya
istekli olduğunu bildiren 10 anne ve 10 babadan oluşturulan deney grubuna (n=20) Emniyet
Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğünde haftada 2 ders saat olmak üzere, toplam 8
haftalık “Çocuk Đstismarı Đle Đlgili Aile Eğitim Programı” uygulanmıştır. Ayrıca örneklem
içerisinden ön-test uygulanan, 10 anne ve 10 babanın katılımı ile kontrol grubu (n=20)
oluşturulmuş ve bu gruba, aile eğitim programı uygulanmamıştır.
Araştırmada çocuk istismarı tanımı ve istismar çeşitleri ve etkili ana-baba
davranışlarının geliştirilmesine yönelik düzenlenen aile eğitim programının etkililiğinin
ölçülmesi hedeflenmiştir.
2.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı merkez teşkilatında görev
yapan, memur ve amir sınıfından yaklaşık 4.000 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini de, merkez teşkilatında faaliyet gösteren 21 adet farklı Daire Başkanlığı
birimlerinde çalışan 18 yaşından küçük çocuğa sahip anne-baba personel oluşturmaktadır. Bu
birimler ve birimlerde çalışan personel, basit tesadüfi örnekleme metodu ile örnekleme
alınmıştır (Balcı, 2010: 92). 1000 adet anket, toplam 21 daire başkanlığına resmi yazı ile
gönderilmiştir (Ek: C). Anketten geriye %70 oranında (n=643) dönüş olmuştur. Dönüş yapan
anketler içerisinden, sonucu etkileyecek kadar, toplam 613 adet anket değerlendirilmeye
alınmıştır.
Deney ve kontrol grubu oluşturulurken, anketi dolduran anne-babalar (n=613)
içerisinden, kişisel bilgi formunda “-aile eğitim programına katılmaya istekli olduğunu”
belirten ve “rumuz” ile “dahili irtibat telefon numarasını yazan” 10 anne ve 10 baba deney, 10
anne ve 10 baba da kontrol grubuna “tabakalı örnekleme metodu” ile seçilmiştir (Balcı, 2010:
93). Seçilen personel ile telefon ile irtibat kurulmuş ve olumlu katılım yanıtları alındıktan
sonra, aile eğitim onayı ve resmi yazı ile ilgili dairelere, katılımcıların isimleri bildirilmiştir.
2.2.1. Çalışmaya Katılan Birimler
Çalışmaya katılanların birimlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Birimlere Göre Dağılımı
BĐRĐMLER/DAĐRELER
SAYI (N)
YÜZDE (%)
SOSYAL HĐZMETLER

82

13.4

HABERLEŞME

60

9.8

BĐLGĐ ĐŞLEM

57

9.3

ASAYĐŞ

54

8.8

GÜVENLĐK

48

7.8

TERÖRLE MÜCADELE

43

7.0

ĐKMAL BAKIM

42

6.9

STRATEJĐ

33

5.4

HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ

27

4.4
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ĐDARĐ MALĐ ĐŞL

26

4.2

ĐNTERPOL

22

3.6

PERSONEL

22

3.6

ARŞĐV
DOKÜMANTASYON

19

3.1

TRAFĐK HĐZMETLERĐ

15

2.4

AKKM

13

2.1

POLĐS AKADEMĐSĐ

11

1.8

EĞĐTĐM

9

1.5

8

1.3

8

1.3

7

1.1

7
613

1.1
100

KAÇAKÇILIK
ORGANĐZE
MÜCADELE

VE
SUÇLA

SAĞLIK DAĐRE
YABANCILAR, HUDUT
ĐLTĐCA
DIŞ ĐLĐŞKĐLER
TOPLAM

2.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, ankete katılanların kişisel özelliklerini
belirleyen “Kişisel Bilgi Formu” ve Joel S. Milner (1986) tarafından geliştirilen “Çocuk
Đstismarı Potansiyel Envanteri”- ÇĐPE (Child Abuse Potential Inventory-CAP) kullanılmıştır.
Milner Envanterinde yer alan istismar ve diğer alt ölçeklere ait standart sınır puanlar
Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2: Đstismar ve Diğer Alt Ölçeklere Ait Standart Sınır Puanlar
Đstismar ve Diğer Alt Ölçekler
Sınır Puanlar (SP)
Đstismar

166

Stres

152

Katılık

30

Mutsuzluk

23

Çocuk ve Kendisiyle Đlgili Sorunlar

11

Aile ile Đlgili Sorunlar

18

Başkaları ile Sorunlar

20
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2.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Ankette, örnekleme alınan, anne ve babaların isim belirtmeden cinsiyeti, yaşı, öğrenim
durumu, eşinin çalışma durumu, sahip olduğu çocuk sayısı ve çocukların yaş ve cinsiyetleri
ile ilgili bilgiler ve aile eğitim programına katılmak isteyip, istemedikleri sorusu ile çalıştıkları
birimin belirtilmesi istenmiştir.
2.3.2. Milner Çocuk Đstismarı Potansiyel Envanteri –ÇĐPE
Araştırmada, çocuklara yönelik istismar potansiyellerini belirlemek amacı ile Joel
Milner (1986) tarafından, geliştirilen “Çocuk Đstismarı Potansiyel Envanteri” (ÇĐPE)
kullanılmıştır. ÇĐPE’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Öner ve Sucuoğlu
(1994), öğretmen gruplarına uygulanması ise Pişkin (2003) tarafından yapılmıştır (Kurdoğlu,
Uslu, Kapcı ve Kurt, 2008). Literatürde ÇĐPE’nin kapsam, yapı ve yordama geçerliğinin
yüksek olduğunu gösteren pek çok araştırma vardır (Milner ve ark., 1986; Monroe ve
Schellenbach, 1989. Akt. Kutsal, 2004).
Çalışmaya katılan bireylerin “Đstismar” ve diğer alt ölçek sınır puanları Tablo 2‘de yer
almaktadır. Buna göre “Đstismar” sınır puanı 166, “Stres” sınır puanı 152, “Katılık” sınır
puanı 30, “Mutsuzluk” sınır puanı 23, “Çocuk ve Kendisiyle Đlgili Sorunlar” sınır puanı 11,
“Aile ile Đlgili Sorunlar” sınır puanı 18 ve “Başkaları ile Sorunlar” sınır puanı 20 olarak
belirlenmiştir. Sınır puanların üzerinde puan alan bireyler istismar potansiyeli yüksek “riskli
grup” olarak tanımlanırken; sınır puanların altında puan alan bireyler ise, “normal grup”
olarak tanımlanmaktadır.
2.3.3. Aile Eğitim Programı:
Bu programda genel hedef çocukların ailede, okulda veya çevrede istismar edilmelerine
yol açan etkenler konusunda, ailelerde farkındalık oluşturmak ve program kapsamında
verilecek bilgiler ile katılım sağlayan ailelerin bilinç düzeyini artırmaktır. Programda, çocuk
istismarı konusu tüm yönleri ile ele alınması planlanmıştır. Kavramsal olarak çocuk
istismarının tanımı, türleri, istismarın önlenmesinde anne ve babalara düşen sorumluluk ile
davranış modelleri, istismarcıların genel karakteristik özellikleri ele alınmıştır.
Ayrıca istismar mağduru çocukların davranış analizi gerçekleştirilerek, istismarın
önlenmesine yönelik geliştirilebilecek öneriler ele alınmıştır. Program 8 haftalık bir aile
eğitim programıdır. Haftada bir gün, 2 ders saati olmak üzere toplam 16 ders saati üzerinden
uygulanmıştır.
3. BULGULAR VE YORUM
3.1. Örneklem Grubuna Ait Sonuçlar
Anket uygulanan örneklem grubuna ait verilerin değerlendirilmesinden elde edilen
sonuçlar aşağıda sıralanan iki başlık altında verilmiştir:
 Örneklem grubun (n=613) istismar puanlarının değerlendirilmesi
 Örneklem grubun (n=613) “riskli grup” (n=80) ve “normal grup” (n=533) olarak ayrı
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ayrı değerlendirilmesi
Tablo 4’de çalışmaya katılan örneklem grubunun “istismar ölçeği” ve diğer alt
ölçeklerden aldıkları puanlar verilmiştir.
Tablo 4: Çalışmaya Katılan Örneklem Grubunun “Đstismar Ölçeği” ve Diğer Alt Ölçek Puanlarından Aldıkları
Ortalama ve Standart Sapmaları
Min-Max

Ort.

SS

Ortanca

Q25

Q75

SP

Đstismar

0-442

99.01

64.55

85

57

120

166

Stres

0-259

40.84

43.76

29

9

54

152

Katılık

0-64

20.39

13.09

19

10

29

30

Mutsuzluk

0-64

21.24

12.22

20

14

29.5

23

0-30

2.28

4.56

1

0

1

11

0-43

5.86

7.48

6

0

6

18

0-32

8.40

6.05

10

2

11

20

Çocuk ve kendisiyle Đlgili Sorunlar

Aile ile Đlgili Sorunlar
Başkaları ile Sorunlar

Tablo 4’de çalışmaya katılan tüm bireylerin (n=613) istismar ölçeği ve diğer alt ölçek
puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna göre istismar puanı ortalamasının
99.01, stres puanı ortalamasının 40.84, katılık puanı ortalamasının 20.39, mutsuzluk puanı
ortalamasının 21.24, çocuk ve kendisiyle ilgili sorunlar puanı ortalamasının 2.28, aile ile ilgili
sorunlar puanı ortalamasının 5.86 ve başkaları ile sorunlar puanı ortalamasının ise 8.40
olduğu görülmüştür. Alt ölçek ortalama ve sınır puanlarına bakıldığında “mutsuzluk”
ortalama puanının (21.24) sınır puana (23) çok yakın olduğu, diğer ölçek alt ortalama
puanlarının sınır puanlardan oldukça aşağıda olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda anne ve
babaların, genel olarak “istismar, stres, katılık, çocuk ve kendisiyle ilgili sorunlar, aile ile
ilgili sorunlar ve başkaları ile sorunlar” puanlarının “sınır puanlarından” oldukça düşük
olduğu ve çalışmaya katılan bireylerin genel olarak istismar potansiyel riski taşımadığı, ancak
sınır puanı geçmemekle birlikte “mutsuzluk” puanlarının da sınır puana yakın olduğu
görülmüştür. Milner Envanterinin riskli gruplara (Örneğin istismarcı olma şüphesi ile polis
birimlerine, mahkemelere veya sosyal hizmet birimlerine getirilen kişilere) uygulanması
durumunda, puan ortalamalarının daha yüksek olarak çıkması beklenmektedir. Merkez
teşkilatında görevli anne ve babaların, gerek hizmet içi eğitimlerde, gerekse mesleki eğitim
dönemleri içerisinde, iletişim, halkla ilişkiler, stres yönetimi, kriz yönetimi vb. dersler,
kurslar, seminerler ve eğitimler aldığı göz önüne alındığında, risk potansiyel ortalamalarının
düşük olması normal karşılanabilir. Ayrıca merkez teşkilatında görevli polislerin, taşra
teşkilatında görevli polisler gibi ağır şartlar altında (sürekli, ani ve gece görevleri, ölüm ve
yaralama risk etmenleri .vb.) görev yapmaması ve düzenli mesai (09.00-18.00 arası çalışma
ve hafta sonu tatil imkanı) da stres puanlarının düşük elde edilmesini ve risk grubu içerisinde
yer alınmamasında etkili olmuş olabilir.
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3.2.“Risk Grubu” Đstismar Puanlarının Değişkenlere Göre Karşılaştırma
Sonuçları
Bu bölümde yer alan tablolarda, istismar puanı 166 dan fazla olanlar “risk grubu”, 166
ve daha az olanlar ise “normal grup” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Risk grubu ve normal
grup, değişkenlere göre istismar ve diğer alt boyutlar (stres, katı tutum, mutsuzluk, çocuk ve
kendi ile sorun, aile ile sorun ve başkaları ile sorun) yönü ile değerlendirilmiştir.
Tablo 5’de Milner Envanteri istismar puanı 166 ve üzeri olan “risk grubu” ve 166
puandan az olan “normal grup” bireylerinin genel puanları verilmiştir.

Risk Grubu
Normal Grup

Đstismar
Stres
Katı tutum
Mutsuzluk
Çocuk
ve
kendi ile
Aile ile ilgili
sorunlar
Başkaları ile
ilgili sorunlar
Đstismar

Tablo 5 Risk Grubu ve Normal Grup Bireylerinin Genel Puanları
Sayı
Min
Max
Ort.
SS
Ortanca
80
167,00
442,00
56,77
211,50
229,88
80
49,00
259,00
44,41
123,00
130,24
80
6,00
64,00
14,32
28,00
31,04
80
,00
53,00
12,23
33,00
31,99

Per 25
189,25
97,25
19,25
22,25

Per 75
262,25
152,25
42,00
43,00

80

,00

30,00

6,76

8,21

2,50

1,00

11,75

80

,00

38,00

14,19

11,73

9,50

6,00

19,00

80

1,00

24,00

15,66

5,45

16,00

11,00

21,00

533

,00

165,00

79,37

36,78

78,00

51,00

103,50

Stres

533

,00

106,00

27,43

22,99

23,00

7,00

41,00

Katı tutum

533

,00

58,00

18,80

12,13

18,00

10,00

28,00

Mutsuzluk

533

,00

64,00

19,63

11,39

19,00

13,00

27,00

533

,00

20,00

1,60

3,24

,00

,00

1,00

533

,00

43,00

4,61

5,66

6,00

,00

6,00

533

,00

32,00

7,31

5,35

9,00

2,00

10,00

Çocuk
ve
kendi
ile
sorunlar
Aile ile ilgili
sorunlar
Başkaları ile
ilgili sorunlar

Tablo 5 incelendiğinde, 613 bireyden 80’i potansiyel istismar puanı üzeri puan aldığı
için “risk grubu” ve 533 birey de sınır puan olan 166’dan düşük puan aldığı için “normal
grup” olarak değerlendirilmiştir.
Risk grubunun “istismar” alt ölçek puan ortalaması 229,88, stres puanı ortalamasının
130,24, katılık puanı ortalamasının 31,04, mutsuzluk puanı ortalamasının 31,99, çocuk ve
kendisiyle ilgili sorunlar puanı ortalamasının 6,76, aile ile ilgili sorunlar puanı ortalamasının
14,19 ve başkaları ile sorunlar puanı ortalamasının ise 15,66 olduğu görülmüştür.
Normal Grubun “istismar” alt ölçek puan ortalaması 79,37, stres puanı ortalamasının
27,43, katılık puanı ortalamasının 18,80, mutsuzluk puanı ortalamasının 19,63, çocuk ve
kendisiyle ilgili sorunlar puanı ortalamasının 1,60, aile ile ilgili sorunlar puanı ortalamasının
4,61 ve başkaları ile sorunlar puanı ortalamasının ise 7,31 olduğu görülmüştür.
Genel olarak Tablo 5 değerlendirildiğinde; risk grubunda yer alan; “Đstismar” alt ölçek
puan ortalamasının, “Katılık” puan ortalaması ve “Mutsuzluk” puan ortalamasının, sınır
puanlardan yüksek olduğu, ancak diğer alt ölçek puanlarının (çocuk ve kendisi ile ilgili
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sorunlar, aile ile ilgili sorunlar, başkaları ile sorunlar), sınır puanlardan düşük olduğu
görülmüştür. Bunun yanında normal grubun istismar ve tüm diğer alt ölçek puanlarının sınır
puanlardan düşük olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, anne veya babalar istismar, katılık ve
mutsuzluk puan yönü ile potansiyel risk grubu içinde yer almakla birlikte; stres, çocuk ve
kendisiyle ilgili sorunlar, aile ile ilgili sorunlar ve başkaları ile ilgili sorunlar alt ölçek
puanlarının sınır puanını aşmadığı görülmektedir. Bu durum, Milner Çocuk Đstismarı
Envanterinin alt boyutlarından istismar, katılık ve mutsuzluk puanlarının birbirleri ile ilişkili
sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu tür ilişkileri ortaya koyan çalışmalar ileri
aşamada istatiksel sonuçları ile birlikte yer almaktadır.
Deblinger (1989) ile Claussen ve Crittenden (1991) post travmatik stres sendromu ile
çocukluk dönemi istismarı arasında yüksek düzeyde ilişkinin var olduğuna ilişkin çalışmaları
bulunmaktadır. (Akt. Currie ve Tekin, 2007:9).
Fergusson ve Lynskey (1997) 18 yaşındaki 1025 genç üzerinde araştırma yapmışlar ve
sonuçta fiziksel istismara daha fazla maruz kalan bireylerdeki psikiyatrik bozukluk oranının
orta düzeyde ya da hiç bir fiziksel istismar yaşantısı olmayan bireylerden daha fazla olduğunu
ortaya koymuşlardır (Akt: Gündüz ve Gökçakan, 2004:30).
Gündüz ve Gökçakan (2004) tarafından Mersin Üniversitesinin çeşitli bölümlerine
devam eden 399 öğrenciye yönelik yapılan çalışmada, çocukluğunda fiziksel istismara
uğramış öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algılarının yetersiz olduğu
görülmüştür.
Tablo 6’da örneklem grubu içerisinde yer alan, normal grup ve istismar grubunda yer
alan bireylerin cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.
Cinsiyet

Tablo 6: Risk Grubunda Olan ve Olmayan Bireylerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Normal
Risk
Toplam

Kadın

N
108

%
90.8

n
11

Erkek

425

86.0

69

Toplam

533

86.9

80

%
9.2

n
119

%
100.0

14.0

494

100.0

13.1

613

100.0

(X2 = 1.886; p = 0.170)

Tablo 6 incelendiğinde, kadınların %9.2’si (n=11) risk grubunda yer alırken, erkeklerde
bu oran % 14.0 (n=69) olmuştur. Cinsiyet gruplarına göre bireylerin normal ya da risk
grubunda yer almasına göre yapılan ki-kare analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
tespit edilmemiştir (p>0.05). Bireylerin normal veya risk grubunda yer alması cinsiyet
gruplarından bağımsızdır. Ancak, risk grubu içerisinde yüzdesel olarak erkeklerin (%14),
kadınlara oranla (%9.2) daha yüksek yüzdeye sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç,
erkeklerin istismar potansiyelinin kadınlara oranla daha fazla olabileceği görüşünü ortaya
koymaktadır. Ancak bu sonucun aksine, Erat ve Alparslan (1994) ile Bilir, Arı ve Dönmez
(1986, 1991) tarafından yapılan bir araştırmada annelerin babalara oranla daha fazla fiziksel
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istismara başvurdukları anlaşılmakla birlikte, babaların istismar etkisinin daha şiddetli olduğu
ortaya çıkmaktadır(Akt. Kutsal; 2004:39).
Babanın istismarı çocukta fizikse (morarma, kırılma vb.) etki bırakmaktadır. Babaların
annelere oranla daha fazla şiddet uyguladığını araştıran Mackal’ın psikolojik şiddet teorisine
göre, acı, başarısızlık ve stres gibi durumlar fiziksel istismar ve şiddet eğilimini arttırmaktadır.
Erkekler bayanlara oranla daha fazla acı, başarısızlık ve stres durumları ile karşı karşıya
kaldıkları için daha fazla istismar potansiyeline sahip olduklarının, görüldüğü belirtmiştir
(Görmez ve diğerleri,1998:35).
Öztürk (2007) ülkemizde gerçekleşen istismar olgusunda babaların, yüksek bir yüzdeyle
ilk sırayı almasına karşın, Batı'da istismarcı olarak annenin gösterildiğini vurgulamıştır
(Öztürk, 2007: 34). Bu görüşün aksine, Mac Kay ve arkadaşlarının (1994) ABD’de yaptıkları
bir çalışmada, babaların annelere göre 3 kat daha fazla istismar uyguladıklarını
gözlemlemiştir (Kutsal; 2004: 39). Kutsal’ın (2004) çalışmasında fiziksel istismarcılar içinde
erkekler %60.6 oranında olduğu görülmüştür.
3.3. Deney ve Kontrol Gruplarının “Toplam” Puanları
Çalışmaya katılan deney ve kontrol grubu bireylerin Milner Çocuk Đstismarı Potansiyel
Envanteri ölçeğinin eğitimden önce ve eğitimden sonraki “toplam puan ortalamaları” ve
standart sapmaları Tablo 7’de ve bu puanların değişiminin şekilsel gösterimi ise Şekil 1’de
verilmiştir.
Tablo 7: Deney ve Kontrol Gruplarının “Toplam” Puanları
Ön-Test

Son-Test

Grup

Deney (n=20)
Kontrol (n=20)

Ort.

±

SS

Ort.

SS

190.90

±

74.56

114.60

49.29

204.80

±

101.57

204.20

96.33

Tablo 7’deki verilerin incelenmesinden, deney grubunda yer alan bireylerin “toplam
puan ortalamasının” eğitimden önce 190.90 olduğu, verilen eğitimden sonra ise bu puanın
ortalamasının 114.60 olduğu görülmüştür. Kontrol grubu bireylerde ise, “toplam puan
ortalamasının” ön-testte 204.80, son-testte ise 204.20 dir. Elde edilen bu verilere göre eğitim
programına alınan deney grubu bireylerin “toplam puan ortalamasının” puanlarında düşüş
görülürken, kontrol grubu “toplam puan ortalamasının” değişmediği görülmüştür.
Eğitim verilen deney grubu ile eğitim verilmeyen kontrol grubunun eğitimden önceki ve
sonraki “toplam puan ortalaması” değişiminin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin yapılan tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizi sonuçları Tablo
8’de verilmiştir.
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Tablo 8: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön-Test ve Son-Test “Toplam” Puanlarının Varyans Analizi
Sonuçları
Kaynak
SD
Kareler
Kareler
F
P
Toplamı
Ortalaması

_
_

Genel

79

635948.75

Grup (Deney/Kontrol)

1

53561.250

53561.25

7.607

.009**

Ölçüm (Eğ.önce/Eğ.sonra)

1

29568.05

29568.05

4.379

.043*

Grup x ölçüm

1

28652.45

28652.45

4.243

.046*

Deneklerarası hata

38

267569.500

7041.30

Denekleriçi hata

38

256597.50

6752.56

p< 0.05
p< 0.01

Tablo 8’de verilen varyans analizi sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının
eğitimden önceki “toplam puan ortalama” puanlarının eğitimden sonraki “toplam puan
ortalama” puanlarından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir
(p<0.05). Diğer bir ifade ile deney grubuna verilen eğitimin “toplam puan ortalama” puanları
üzerine ortak etkisi anlamlıdır.
Deney grubunda yer alan bireylerin “toplam puan ortalamasının” eğitimden önce 190.90
olduğu, verilen eğitimden sonra ise bu puanın ortalamasının 114.60 olduğu görülmüştür.
Kontrol grubu bireylerde ise, “toplam puan ortalamasının” ön-testte 204.80, son-testte ise
204.20 dir. Elde edilen bu verilere göre eğitim programına alınan deney grubu bireylerin
“toplam puan ortalamasının” puanlarında düşük görülürken, kontrol grubu “toplam puan
ortalamasının” değişmediği görülmüştür.
Bulgularda, deney ve kontrol gruplarının eğitimden önceki “toplam puan ortalama”
puanlarının eğitimden sonraki “toplam puan ortalama” puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Diğer bir ifade ile deney ve kontrol
grupları ile verilen eğitimin “toplam puan ortalama” puanları üzerine ortak etkisi anlamlıdır.
Sonuç olarak, çocuk istismarı ile ilgili “Aile Eğitim Programının” istismar ve alt ölçek
puanları üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
4. SONUÇ ve ÖNERĐLER
Çalışma, Emniyet Genel Müdürlüğünün izni ile, Merkez Teşkilatında görevli, 18 yaş
altı çocuk ya da çocuklara sahip anne ve babalar üzerinde, çocuk istismarı konusunda,
deneysel bir aile eğitim çalışması olarak gerçekleşmiştir. Emniyet Teşkilatında görevli
personel, mesleğe kazandırılma sürecinde Polis Akademisi ve Polis Okullarında; meslekte ise
hizmet içi kurs, seminer ve konferanslar ile sürekli eğitim almaktadır. Mesleki bilgi ve
becerilerinin geliştirmelerinin yanı sıra toplumla ilişkiler, stres ve kriz yönetimi, öfke kontrolü
dersler de personele bir program dahilinde verilmektedir. Doğal olarak, eğitim seviyesi
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yüksek ve sürekli eğitim alan emniyet personelinin “istismar potansiyel envanter puanları”
düşük olarak elde edilmektedir. Ancak yine de aile eğitim programına katılan personelin,
eğitim programına katılmayanlara göre istismar ve alt ölçek puanlarında ortak etkisi bu
çalışma ile değerlendirilmiştir.
Alt ölçek puanları içerisinde deney ve kontrol grubunu karşılaştırdığımızda; ön test
puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, ancak sekiz haftalık aile eğitim
programı sonrası deney ve kontrol grupları son test sonuçlarına göre; “Đstismar” risk
puanlarının, eğitim alanlarda daha düşük olarak elde edildiği ve anlamlı olduğu; bunun yanı
sıra “Stres”, “Katı Tutum”, “Mutsuzluk”, “Çocuk ve Kendi ile Sorunlar”, Aile ile Đlgili
Sorunlar” alt ölçeklerinden elde edilen puanların anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar ve verilen eğitim bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu tarz
çalışmaların riskli gruplar üzerinde uygulanmasının daha etkili sonuçlar doğuracağı, ayrıca
hazırlanan eğitimlerin tüm alt ölçek değerlerine göre hazırlanmasının faydalı olacağı
önerilmektedir. Araştırmacıların özellikle çocuk istismarı ile ilgili mahkemeler tarafından
cezaya çarptırılan çocuk ve yetişkinler üzerinde çalışmalar yapması önerilmektedir.
5.KAYNAKLAR
Akduman, G.G. Ruban, C, Akduman, B. ve Korkusuz, Đ.(2005), “Çocuk ve Cinsel
Đstismar”, Adli Psikiyatri Dergisi, Cilt:3 (Sayı:1) Sayfa:9–14.
Akgiray, A. (2007), Çocuk istismarı: 8-10 yaş çocuklarda istismarı önleme yöntemleri,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.
Armağan, E.(2007), “Çocuk ihmali ve istismarı: psikoz tablosu sergileyen bir istismar
olgusu”, Türk Psikiyatri Dizini, Cilt 45, sayfa:170-173.
Ayral, F. (2010), Çocukların Cinsel Đstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele, Đstanbul :
Yalın Yayıncılık.
Baker, L. (2002), Protecting Our Children From Sexual Predators, New York: St
Martin’s.
Balcı, A. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma, PegemA Yayıncılık.
Başaran, S. ve Koç, F. (2000), Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve
katılımın sağlanması için alternatif bir model, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Bayhan, P. (1998), “Çocuk Đstismarı”, Sosyal Hizmet Dergisi, Sayı 8. sayfa:2-4.
Bergman, F. (1990), Needs Assessment For Parent Education, Boğaziçi Üniversitesi
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Bilir S., Arı M. ve Dönmez N.B. (1986), “Physical Abuse In 16000 Children With 2-4
Years of Age”, Journal of Child Devolepment and Education, Page: 7-14.
Bilir S., Arı Meziyet, Dönmez N.B., Atik, B, San, P., (1991), “Türkiye'nin 16 ilinde 4 12 yaşlar arasındaki 50.473 çocuğa fiziksel ceza verme sıklığı ve buna ilişkin problem
durumlarının incelenmesi”, Aile ve Toplum Dergisi, Cilt:1, (Sayı:1), s.57.

84

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Calam, R., Sanders, M., Miller, C., “Carmont, S . (2008), Can technology and the media
help reduce dysfunctional parenting and increase engagement with preventative parenting
interventions?”, Child Maltretment Journal, Volume 13. Number 4. November, p.347-361.
Clarke, R. and Rutgers (2004), Problem-Oriented policing conference, the State
University of New Jersey, Charlotte, October 28-30.
Cooper, A. (2002), Sex and the Internet, New York: Brunner-Routledge.
Crase, S. J., Colleen, C., Kontos, S. (1981), “Parent education needs and sources as
perceived by parents”, Home Economics Research Journal, Volume: 9 (Nu:3).
Currie, J., Tekin, E. (2007). Does child abuse cause crime?, Georgia State University
and NBER, Atlanta.
Cynthia Crosson (2005), “Understanding child abuse and neglect”, PEARSON
Publication Boston, p.180-211.
Çayboylu,Đ., (2002) Aile raporu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,
Ankara: Beyda Ofset.
Çocuk Vakfı Raporu (2007), http://www.ntvmsnbc.com/news/395248.asp, (Erişim:
16.Ocak.2008).
Daro, D. (1998), “Child abuse prevention: new directions and challenges”, Journal on
Motivation, Proceedings of the Symposium on Motivation. University of Nebraska,
Department of Psychology.
Ersoy Ö ve Tezel Şahin, F. (2001), “0-4 Yaş Erken Çocukluk Gelişimi Anne Eğitimi
Programı”, 8.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Sivas:Dilek Matbaası,136-138
Görmez ve diğerleri (1998), Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Başbakanlık
ASAGEM Yayınları. Ankara.
Gündüz, B. ve Gökçakan, Z. (2004), “Fiziksel istismar acısından üniversite
öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,
(Sayı:13), Muğla Üniversitesi, S:29-40.
Hamamcı Z. (2006), “Anne babaların çocuk yetiştirme ile ilgili bilgi kaynaklarının ve
öğrenme yöntemlerinin incelenmesi”, Mesleki Eğitim Dergisi, 8 (15), Ocak sayısı, Sayfa:2339.
Kacker, L., Varaden, S., Kumer, P. (2007), “Child abuse:india”, Pubiction: Ministry of
Women and Child Development. UNICEF India.
Karasar, N. (2005), Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
Korkusuz, Đ., Akduman, G.G.,Aytaç,Ö. ve Yanıkdam, N. (2006), “Türkiye’de çocuk
suçluluğu sorunu ve polis”, Adli Psikiyatri Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, Sayfa: 19-24.
Kulaksızoğlu, A. (2004), Ergenlik psikolojisi, 6. Basım, Đstanbul: Remzi Kitabevi.
Kutsal, E. (2004), Fiziksel çocuk istismarının sosyo-demografik özellikleri ve milner
çocuk istismarı potansiyeli ölçeğinin Türkiye geçerliliği, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

85

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Küçükahmet, L. (2006), Öğretimde planlama ve değerlendirme, Ankara: Nobel
Yayınları.
Mac Kay, MM.(1994), “The link between domestic violence and child abuse: assesment
and treatment considerations”, Child Welfare, 73 (1). page. 29-39
Milner, J. (1986), Potential inventory (CAP), http://www3.parinc.+/products/ product.
aspx? Productid =CAP, (Erişim Tarihi: 8/Ocak/2009).
Öner, U. ve Sucuoğlu, B. (1994), “Zihinsel özürlü çocukların istismarı”, Psikiyatri
Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, Cilt 2 Sayı 4 Sayfa 316-328.
Özbey, S. (2007), Okul öncesi dönemde aile eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Ödevi.
(Öğrt.Gör.Tezel Şahin, Fatma gözetiminde) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özdoğan, F. (2006), “Türkiye’de uygulanan anne-baba eğitim programları”,
Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu ve Hedefleri ve Geleceği, Antalya:
SHÇEK yayınları.
Öztürk, S. (2007), Çocuklarda duygusal istismar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Pişkin, M. (2003), “Öğretmenlerin fiziksel çocuk istismarı potansiyellerinin
incelenmesi”, 4.Ulusal Çocuk Kültürü Kongre Bildirisi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara: sayfa:15-17.
Polat, O. (2005), “Çocuk istismarı ve Türkiye’deki durumu”, Çocuk Forumu Dergisi,
Ocak-şubat dönemi-2005 sayısı.
Polat, O. (2007), Çocukların cinsel sömürüsü, Sokak Çocukları Rehabilitasyon
Derneği, www.sokak cocuklari.net, (Erişim Tarihi: 21 Ağustos 2009).
Sayıl, M. (1998), “Televizyon ve çocuk istismarı”.,Türk Psikoloji Bülteni, Cilt:4,
(Sayı:9), s.77–78.
Sevük Y, H.(1998), Uluslararası sözleşmelerdeki ilkeler açısından çocuk suçluluğu ile
mücadelede kurumsal yaklaşım, Đstanbul: Beta Kitapevi.
Swanston, H, Y.(2006), “Five years after child abuse”, Pediatrics and Child Health,
University of Sydney, Australia.
Şahin F. ve Ersoy, Ö. (1999), “0-6 yaş döneminde anne-baba eğitiminin önemi”,
Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, s.58-62.
Şahin, F. ve Beyazova, U. (2001), “Çocuğun şiddetten korunma hakkı”, Milli Eğitim
Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı, Sayfa.151.
i

Şahin, F. (2003), “Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesinde ekip çalışması”, Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt.10. (Sayı 1).

Şahin F. ve Turla A. (2003), “Okulöncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım
çalışmalarının incelenmesi”, OMEP 2003 Bildiri Kitabı, (Cilt1), Đstanbul: Ya-pa Yayınları.
Temel, Z.F. (2001), Okul öncesi eğitimde aile katılımı, Đstanbul:Ya-pa Yayınları.
Tezel Sahin, F. Ünver, N. (2005), “Okul Öncesi eğitim programlarına aile katılımı”,
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:1.

86

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Tıraşçı, Y. ve Gören, S.(2007), “Çocuk istismarı ve ihmali”, Dicle Tıp Dergisi, Cilt 34,
(Sayı 1), s.70-74.
UNICEF, “Önce
12.Haziran.2010).

Çocuklar

Projesi”,

www.unicef.org/turkey,

(Erişim

Tarihi:

Üstünoğlu, Ü. (1991), “Aile Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar”, T.C. Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, s.80-89.
Yıldıran, G. (1983), “Okul öncesi eğitimde okul, ana-baba ve çevre arasındaki
işbirliğinin sağlanması”, Okulöncesi Eğitim ve Sorunları, Ankara: TED Yayınları.
Yıldız. S. (2007), Đlköğretim II. kademesindeki çocuklara yönelik istismarın ve ihmalin
çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
Üniversitesi.

87

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

OKUL ÖNCESĐ DÖNEM ÇOCUKLARDA SOSYAL UYUM PROBLEMLERĐNĐN
DÜZELTĐLMESĐNDE ĐŞBĐRLĐKĐ ÖĞRENME YÖNTEMĐ VE OYUN
ETKĐNLĐKLERĐNĐN ETKĐSĐ
Hulusi ALP∗
Öz
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarda sosyal uyum problemlerinin düzeltilmesinde işbirlikli
öğrenme yöntemi ve oyun etkinliklerinin etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma; Aydın ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda
4–6 yaş aralığındaki çocukların arasından, okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen sosyal uyum problemi
olan 32 (16 kız – 16 erkek) çocuk ile yürütülmüştür.
Okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen, sosyal uyum problemi olan 32 çocuğun içinden basit
tesadüfi yöntemle seçilen 16 (8 erkek – 8 kız) çocuk ile uygulamanın yapılacağı deney grubu, geriye kalan 16 (8
erkek – 8 kız) çocuk ile de kontrol grubu oluşturulmuştur.
Çalışma sonunda değerlendirme yapabilmek için deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine
“Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği” çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak
uygulanmıştır.
Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması farklarının
karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par testle, Grup içi ortalama
farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi
alınmıştır.
Sonuçta, ortaya çıkan istatistikî sonuçlara göre; işbirlikli öğrenme ve oyun etkinliklerine katılan
öğrencilerin sosyal uyumları (*p< 0.05) ve (**p< 0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Đşbirlikli Öğrenme, Oyun, Sosyal Uyum

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD AND GAMING
ACTIVĐTIES IN CORRECTION SOCAL ADJUSTMENT PROBLEMS IN
PRESCHOOL CHILDREN
Abstract
In this study, the correction of social adjustment problems in preschool-age children to evaluate the
effects of cooperative learning method and play activities.
Research in accordance with the designated purpose; were carried out with children in the 4-6 age
range, 32 with social adjustment problems identified by the school counselor (16 women - 16 men) in a
kindergarten attached to the Ministry of Education of the Aydın.
School guidance counselor as by chosen, that simple random way through the 32 children with the
child social adjustment problems was formed 16 (8 male - 8 girls) with the experimental group to do practice
with the child, the remaining 16 (8 males - 8 girls) control group.
The end of the study, study was applied at the beginning of the as a pre-test and post-test at to make an
assessment in experimental and control groups of the children's parents "Child Behavior Rating Scale".
The results of this test were performed with SPSS statistical software. The comparison of the mean
difference between groups, non-sequential argument to the Mann-Whitney U test Nan-par, while the intra-group
comparison of mean differences were analyzed with the Wilcoxon test Nan Par. For type 1 error α = 0.05 and
0.01 level was taken.
After all, according to the resulting statistical results; cooperative learning and play activities of the
students who participated in social cohesion (* p <0.05) and (** p <0.01) were significant at significance level.
Key Words: Cooperative Learning, Game, Social Cohesion
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Giriş
Eğitim bireyin toplumsallaşma sürecinde devreye girip, içinde bulunduğu toplumla,
birey arasındaki sosyal etkileşime yardımcı olur (Kocayörük, 2000: 1; Çamlıyer, 1994: 1).
Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer. Çocuk doğduğu andan
itibaren çevresindeki fiziksel ve toplumsal uyaranlarla etkileşimde bulunarak büyüyüp
gelişmektedir (Göksu, 2004: 54). Okul öncesi dönemi duygusal, bilişsel ve akademik
yeterliklerin oluşmaya başladığı bir dönemdir (Akt., Aykır ve diğerleri, 2012: 628). Bu
dönemde çocuğun; doğal ve toplumsal çevreye uyum sağlayabilme ve içinde yaşadığı
toplumla bütünleşebilme için çaba gösterdiği; bu amaçla birtakım temel becerileri ve sosyal
davranışları kazanmaya başladığı dönemdir (Arslan, 2007: 205). Çocuğun gelişimi açısından
kritik yıllar olarak adlandırılan okulöncesi yıllarında sosyal gelişimi, onun daha sonraki sosyal
davranışlarının temelini oluşturur. Bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden, uyum
problemi olan çocuk; akranları arasında, öğrendiği yeni davranışları uygulama fırsatı
bulabilecek, uygun sosyal davranışları geliştirmek, toplumda bağımsız yaşam için gerekli
becerileri geliştirmesi gerekmektedir (Mark ve diğerleri, 1995: 8; Çubukçu, 2006: 155).
Oldukça önemli etkileri olan sosyal beceriler, kişilerin bulunduğu topluma uyumunun,
etkileşiminin ve iletişiminin sağlanmasında gerekli olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Bu davranışların tümü bireylerin çevreleriyle olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmesini
sağlamaktadır (Yavuzer, 2005) Çevre, bütün olarak canlılığı kuran ve sürdüren doğa düzenidir
(Karakuşçu, 1999: 236). 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; Özdemir, 2014: 32; Çağlar, 1981: 1).
Đşbirliğine dayalı öğrenme, bir grup öğrencinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için
çalışmasını içermekte ve öğrenci etkileşimini sağlaması açısından da zengin bir yöntemdir
(Akt. Yağcı, ve diğerleri., 2012: 60). Đşbirlikli öğrenme, öğrencilerin sosyal becerilerini
geliştirir, dinleme, empati, uzlaşma, liderlik, ve gelecekte karşılaşacağı sosyal durumlar için
uygun ve transfer edilebilir yetenekler geliştirmesine, öğrencilerin birbirlerine karşı olumlu
hisler geliştirmelerine, öğrencilerin “ait olma” gereksinimlerini karşılamalarına yardım
etmektedir. Yaratıcılığı destekleyen güçlü bir sistemdir. Farklı etnik grupların, çoğunluk ve
azınlıkları, kadın ve erkeklerin beraber bir ortamda çalışmasını sağlar. Öğrenciler başkalarının
fikirlerine saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı, tartışmayı öğrenmektedirler. Kısaca demokratik
yaşama alışkanlığını kazanmaktadırlar (Kaya, 2013: 26).
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
(Çamlıyer ve diğerleri, 2011: 116). Oyun, çocuğun ruhsal gelişiminde ve kişilik
kazanmasında, sevgiden sonraki en önemli ruhsal besinidir. Okul öncesi dönemde motor
becerilerin gelişmesinde sosyalleşmenin etkileri görülmeye başlar (Muratlı, 1997: 122).
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Sportif oyunlar içinde çocuk kendi bedenini tanır, yeteneklerinin farkına varır. Başarabileceği
ve başaramayacağı hareketleri, emniyetli bir ortamda öğrenerek gereksiz tehlikelerden uzak
duracak deneyimler edinir. Kendi yaşında çocuklarla bir arada, paylaşma ve yardımlaşmayı
öğrenir. Sorumluluk alma ve düzenli çalışma alışkanlığı edinir.
Gereç ve Yöntemler
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarda sosyal uyum problemlilerinin
düzeltilmesinde işbirlikli öğrenme ve oyun etkinliklerinin etkisini ortaya koyabilmek
amaçlamıştır.
Araştırmanın Yöntemi:
Araştırma deneysel nitelikte bir çalışmadır. Araştırma ön-test – son-test kontrol gruplu
deneme modelinde desenlenmiştir.
Araştırma; Aydın ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda 4-6 yaş
aralığındaki çocukların arasından, okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen sosyal uyum
problemi olan toplam 32 (16 kız – 16 erkek) çocuk ile yürütülmüştür.
Okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen sosyal uyum ve davranış problemi olan
32 çocuğun içinden basit tesadüfi yöntemle seçilen 16 (8 erkek- 8 kız) çocuk ile uygulamanın
yapılacağı deney grubu, geriye kalan 16 (8 erkek – 8 kız) çocuk ile de kontrol grubu
oluşturulmuştur.
Deney grubundaki çocuklara 12 hafta boyunca, hafta da 3 (üç) gün 1 (bir) saat çalışma
yaptırılmıştır. Uygulamanın yapılacağı günler Çarşamba, Perşembe ve Cuma olarak
belirlenmiştir.
Đçerik olarak; ısınma hareketleri, işlevsel egzersizler ve eğitsel oyunlar bölümlerinden
oluşan etkinlikler programı uygulanmıştır.
Kontrol grubunu oluşturan çocuklara herhangi bir hareket eğitimi, oyun etkinliği ya da
sportif aktivite yaptırılmamıştır.
Grupların sosyalleşme düzeylerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı “Çocuk
Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”, kullanılmıştır. Çocuk Davranışlarını Değerlendirme
Ölçeği’nin geliştirilmesinde önce uzman görüşleri alınarak ölçek maddeleri belirlenmiş,
uygulamadan sonra da bu maddelerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak ölçek
oluşturulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 73 madde 3 faktör altında, (Đsyankar
davranışlar, Uyum, Sosyal kaygı) toplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlığını saptamak amacıyla
uygulanan Cronbach Alfa katsayısı ölçek toplamında .95, Spearman Brown iki yarı test
korelasyon katsayısı da toplamda .82 olarak bulunmuştur. Madde analizi sonucunda ise
toplam ölçek bazında hesaplanan tüm korelasyonların .001 düzeyinde anlamlı olduğu
belirlenmiştir (Sübaşı ve diğerleri, 2010: 793).
Deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine “Çocuk Davranışlarını
Değerlendirme Ölçeği” çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak
uygulanmıştır.
Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması
farklarının karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par
testle, Grup içi ortalama farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır.
Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Tablo 1: : Deney ve Kontrol Grubundaki Çocuklara ve Anne - Babalarına Đlişkin Demografik
Özelliklere Göre Yüzdelik Dağılımları
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Deney

Cinsiyet

Yaş

Ailenin Aylık
Geliri

Kız
Erkek
Toplam
5 Yaş
6 Yaş
Toplam
1001TL-2000TL
2001TL- 3000TL
3001TL-4000TL
4001TL ve üzeri
Toplam

Sayı
%
.50
8
8
.50
16
100.0
χ²= ,000p=1,000
.62,5
10
6
.37,5
16
100.0
χ²= 3,125p=,077
.44
7
4
3
2
16

Anne eğitim
Durumu

Lise mezunu
Önlisans/lisans mezunu
Toplam

11
5
16

Baba Eğitim
Durumu

Lise mezunu
Önlisans/lisans mezunu
Toplam

10
6
16

Evhanımı / çalışmıyor

8

Serbest meslek
Ssk çalışan(işçi)
Memur
Toplam

2
3
3
16

Serbest meslek
Đşçi
Memur
Toplam

6
6
4
16

21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
Toplam

3
7
4
2
16

26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
Toplam

6
8
2
16

Đlk çocuk
Đkinci çocuk
Toplam

11
5
16

Anne meslek
durumu

Baba meslek
durumu

Anne yaşı

Baba yaşı

Doğum sırası

Kontrol

.25
.19
.12
100.0
χ²= 7,750p=,051
.69
.31
100.0
χ²= 6,125p=,013
.62,5
.37,5
100.0
χ²= 4,500p=,034
.50
.12
.19
.19
100.0
χ²= 9,750p=,021
.37,5
.37,5
.25
100.0
χ²=,250 p=,882
.19
.44
.25
.12
100.0
χ²=9,250 p=,026
.38
.50
.12
100.0
χ²=4,938 p=,085
.69
.31
100.0
χ²=2,000 p=,157

Sayı
8
8
16
11
5
16
7

%
.50
.50
100.0
.69
.31
100.0

4
4
1
16

.49
.25
.19
.12
100.0

12
4
16

.69
.31
100.0

12
4
16

.62,5
.37,5
100.0

7

.50

1
5
3
16

.12
.19
.19
100.0

4
6
6
16

.37,5
.37,5
.25
100.0

2
8
4
2
16

.19
.44
.25
.12
100.0

6
7
3
16

.37,5
.50
.12,5
100.0

9
7
16

.69
.31
100.0
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Kardeş sayılarına
göre

Tek Çocuk
Đki Kardeş
Üç Kardeş
Toplam

7
8
1
16

.44
.50
.6
100.0
χ²=9,250 p=,010

3
10
3
16

.44
.50
.6
100.0

Tablo 1’de deney ve kontrol grubundaki çocukların cinsiyete ve yaşlarına göre,
dağılımları görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından
farklılık göstermediği görülmektedir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki çocukların Anne ve Baba meslek durumlarına
göre dağılımları görülmektedir. Deney ve Kontrol grubundaki çocukların ailelerinin yapmakta
oldukları mesleklerin birbirine benzer olduğu söylenilebilir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de Deney ve Kontrol grubundaki Anne ve Baba Yaş durumlarına göre
dağılımları görülmektedir. Buna göre; Deney ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin
yaşlarının 26-30 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki
çocukların babalarının yaşlarının 31-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Her iki
grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından farklılaşmadıkları görülmektedir
(Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de Deney ve kontrol grubundaki çocukların Ailelerin gelir düzeylerinin her iki
grupta 1001 – 2000 TL aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu
iki bağımsız değişken açısından farklılaşmadıkları görülmektedir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de çocukların kardeş sayılarına ve doğum sıralamalarına göre dağılımları
görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından
farklılaşmadıkları görülmektedir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de çocukların kardeş sayılarına ve doğum sıralamalarına göre dağılımları
görülmektedir. Her iki grubun deneklerinin bu iki bağımsız değişken açısından
farklılaşmadıkları görülmektedir (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1' de Deney ve Kontrol grubundaki çocukların anne ve baba eğitim durumlarına
göre dağılımları görülmektedir. Buna göre; deney ve kontrol grubundaki çocukların
annelerinin ve babalarının lise mezunu aralığında yoğunlaştığı görülmektedir (Bakınız Tablo
1).
Tablo 1' de Deney ve Kontrol grubundaki çocukların Anne ve Baba Yaş durumlarına
göre dağılımları görülmektedir. Buna göre; Deney ve kontrol grubundaki çocukların
annelerinin yaşlarının 26-30 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Deney ve kontrol
grubundaki çocukların babalarının yaşlarının 31-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir
(Bakınız Tablo 1).
Tablo 2: Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği aile görüşlerini içeren verilerin mann-whitney u
ön-test ve son-test sıra ortalamaları puan farklarının karşılaştırılması
Çocuk
Davranışlarını
Değerlendirme
Ölçeği

Ön-test
Gruplar

N

Sıra
Ort.

Sıra
Toplam

Kendinden emin bir
şekilde konuşur

Deney Grubu

16

15,22

243,50

Kontrol Grubu

16

17,78

284,50

Soru sorulduğunda
doğru ve uygun
biçimde cevaplar

Deney Grubu

16

15,50

248,00

Kontrol Grubu

16

17,50

280,00

Kararlarını kolaylıkla

Deney Grubu

16

17,00

272,00

Son-test
U

P

107,500

,445

112,000
120,000

,564
,780

Sıra
Ort.

Sıra
Toplam

21,44

343,00

11,56

185,00

21,69

347,00

11,31

181,00

18,50

296,00

U

P

49,000

,002**

45,000

,001**

96,000

,239
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verir

Kontrol Grubu

16

16,00

256,00

Deney Grubu

16

18,50

296,00

Kendini iyi ifade eder
Kontrol Grubu

16

14,50

232,00

Duygularını rahatlıkla
ifade eder

Deney Grubu

16

18,50

296,00

Kontrol Grubu

16

14,50

232,00

Giyim tarzını kendisi
belirler

Deney Grubu

16

16,00

256,00

Kontrol Grubu

16

17,00

272,00

Başaramadığı işleri
tekrar denemek ister

Deney Grubu

16

17,50

280,00

Kontrol Grubu

16

15,50

248,00

Korkularıyla kolayca
başa çıkabilir

Deney Grubu

16

17,50

280,00

Kontrol Grubu

16

15,50

248,00

Arkadaş grubunda
oynarken genellikle
oyun kurucudur

Deney Grubu

16

16,03

256,50

Kontrol Grubu

16

16,97

271,50

Deney Grubu

16

15,88

254,00

Kontrol Grubu

16

17,13

274,00

Her yaştan insanla
rahatça konuşur

Deney Grubu

16

16,50

264,00

Kontrol Grubu

16

16,50

264,00

Arkadaşlarına
yardımcı olmaktan
hoşlanır

Deney Grubu

16

16,50

264,00

Kontrol Grubu

16

16,50

264,00

Đstemediği bir şeyi
rahatlıkla söyler

Deney Grubu

16

14,50

232,00

Merak ettiği her şeyi
rahatlıkla sorar

Kontrol Grubu

16

18,50

296,00

Deney Grubu

16

16,00

256,00

Kontrol Grubu

16

17,00

272,00

Duygularını uygun ve
açık biçimde ifade
edebilir

Deney Grubu

16

17,91

286,50

Kontrol Grubu

16

15,09

241,50

Grup içinde işbirliği
yapmaktan hoşlanır

Deney Grubu

16

15,97

255,50

Kontrol Grubu

16

17,03

272,50

Konuşmaları akıcı,
anlamlı şekilde
sürdürür

Deney Grubu

16

17,91

286,50

Kontrol Grubu

16

15,09

241,50

Fikirlerini ifade
ederken net ve açıktır

Deney Grubu

16

17,34

277,50

Kontrol Grubu

16

14,57

218,50

Kolay arkadaş edinir

96,000

96,000

120,000

112,000

112,000

120,500

118,000

128,000

128,000

96,000

120,000

105,500

119,500

105,500

98,500

,239

,239

,780

,564

,564

,780

,724

1,00

1,00

,239

,780

,402

,752

,402

,401

14,50

232,00

19,50

312,00

13,50

216,00

21,50

344,00

11,50

184,00

16,00

256,00

17,00

272,00

24,03

384,50

8,97

143,50

17,50

280,00

15,50

248,00

24,50

392,00

8,50

136,00

19,94

319,00

13,06

209,00

19,63

314,00

13,38

214,00

20,84

333,50

12,16

194,50

20,69

331,00

12,31

197,00

24,28

388,50

8,72

139,50

24,22

387,50

8,78

140,50

21,69

347,00

11,31

181,00

20,75

332,00

12,25

196,00

18,28

292,50

13,57

203,50

80,000

,073

48,000

,002**

120,000

,780

7,500

112,000

,000

,000**

,564

,000**

73,000

,039

78,000

,061

58,500

,007**

61,000

,011*

3,500

,000**

4,500

,000**

45,000

,001**

60,000

,010*

83,500

,151

Tablo 2’ ye bakıldığında; işbirlikli öğrenme ve oyun etkinlikleri programı
uygulanmadan önce, “çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği” aile görüşlerini içeren
verilerin mann-whitney u nan par test analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki
çocukların ön-test sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir. Đşbirlikli öğrenme ve oyun etkinlikleri programı uygulandıktan sonra, ise
“çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği” aile görüşlerini içeren verilerin mann-whitney u
nan par test analiz sonuçlarına bakıldığında; Kendinden emin bir şekilde konuşur, Soru
sorulduğunda doğru ve uygun biçimde cevaplar, Duygularını rahatlıkla ifade eder,
Başaramadığı işleri tekrar denemek ister, Arkadaş grubunda oynarken genellikle oyun
kurucudur, Arkadaşlarına yardımcı olmaktan hoşlanır, Đstemediği bir şeyi rahatlıkla söyler,
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Kolay arkadaş edinir, Duygularını uygun ve açık biçimde ifade edebilir, Grup içinde işbirliği
yapmaktan hoşlanır, Konuşmaları akıcı, anlamlı şekilde sürdürür, Fikirlerini ifade ederken
net ve açıktır maddeleri yönünden deney ve kontrol grubundaki çocukların son-test sıra
ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.01).
Kararlarını kolaylıkla verir, Kendini iyi ifade eder, Giyim tarzını kendisi belirler,
Korkularıyla kolayca başa çıkabilir, Merak ettiği her şeyi rahatlıkla sorar, Her yaştan
insanla rahatça konuşur, maddeleri yönünden son-test sıra ortalamaları arasında istatiksel
olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05) (Bakınız Tablo 2).
Tablo 3: Deney ve kontrol grubundaki çocukların uygulama öncesi ve sonrası wilcoxon işaretli sıralar
testi sonuçları karşılaştırılması
Çocuk
Davranışlarını
Değerlendirme
Ölçeği

Ön-test ve Son-test

Gruplar
Deney Grubu

Kendinden emin
bir şekilde
konuşur
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Soru
sorulduğunda
doğru ve uygun
biçimde cevaplar
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Kararlarını
kolaylıkla verir
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Kendini iyi ifade
eder
Kontrol Grubu

Duygularını
rahatlıkla ifade
eder

Deney Grubu

Kontrol Grubu

0

Negatif Sıra

Sıra
Ortalaması
,00

13

Pozitif Sıra

7,00

3

Eşit

N

Sıra
Toplamı

-

91,00
-

Z

P

-3,500

,000**

,000

1,000

-3,317

,001**

-2,000

,046

-1,732

,083

,000

1,000

-1,414

,157

,000

1,000

-3,557

,000**

-1,518

,129

,00

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

11

Pozitif Sıra

6,00

66,00

5

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

2,50

10,00

9

Pozitif Sıra

,00

,00

7

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

3

Pozitif Sıra

2,00

6,00

13

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

5,00

45,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

2

Pozitif Sıra

1,50

3,00

14

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

14

Pozitif Sıra

7,50

105,00

2

Eşit

-

-

4

Negatif Sıra

,00

,00
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Deney Grubu
Giyim tarzını
kendisi belirler
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Başaramadığı
işleri tekrar
denemek ister
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Korkularıyla
kolayca başa
çıkabilir
Kontrol Grubu

Arkadaş
grubunda
oynarken
genellikle oyun
kurucudur

Deney Grubu

Kontrol Grubu

Deney Grubu
Merak ettiği her
şeyi rahatlıkla
sorar
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Her yaştan
insanla rahatça
konuşur
Kontrol Grubu

Arkadaşlarına

Deney Grubu

1

Pozitif Sıra

11

Eşit

0

,00

,00

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

3,25

13,00

0

Pozitif Sıra

2,00

2,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

13

Pozitif Sıra

7,00

91,00

3

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

16

Pozitif Sıra

8,50

136,00

0

Eşit

-

-

1

Negatif Sıra

1,00

1,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

15

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

8

Pozitif Sıra

4,50

36,00

8

Eşit

-

-

1

Negatif Sıra

1,00

1,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

15

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

7

Pozitif Sıra

4,00

28,00

9

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

0

Pozitif Sıra

,00

,00

16

Eşit

-

-

0

Negatif Sıra

,00

,00

,000

1,000

,000

1,000

-3,500

,000

,000

,000

-3,640

,000**

1,000

1,000

1,000

,000**

-1,000

,317

-2,714

,007**

-1,000

,317

-2,530

,011*

,000

1,000

-3,162

,002**
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yardımcı
olmaktan
hoşlanır

Kontrol Grubu

Deney Grubu
Đstemediği bir
şeyi rahatlıkla
söyler
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Kolay arkadaş
edinir
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Duygularını
uygun ve açık
biçimde ifade
edebilir
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Grup içinde
işbirliği
yapmaktan
hoşlanır
Kontrol Grubu
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Tablo 3’ e bakıldığında; deney ve kontrol grubundaki çocukların işbirlikli öğrenme
yöntemi ve oyun etkinlikleri programı uygulama öncesi ve sonrası wilcoxon işaretli sıralar
testi sonuçlarının karşılaştırılması görülmektedir. Deney grubundaki çocukların ailelerin
verdiği cevapların puanlandırılmasına göre çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği
maddelerinden; Kendinden emin bir şekilde konuşur, Soru sorulduğunda doğru ve uygun
biçimde cevaplar, Duygularını rahatlıkla ifade eder, Başaramadığı işleri tekrar denemek
ister, Arkadaş grubunda oynarken genellikle oyun kurucudur, Merak ettiği her şeyi, rahatlıkla
sorar, Her yaştan insanla rahatça konuşur, Arkadaşlarına yardımcı olmaktan hoşlanır,
Đstemediği bir şeyi rahatlıkla söyler, Kolay arkadaş edinir, Duygularını uygun ve açık
biçimde ifade edebilir, Grup içinde işbirliği yapmaktan hoşlanır, Konuşmaları akıcı, anlamlı
şekilde sürdürür maddelerinin ön-test ve son-test sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu görülmektedir (p<0.01). Kararlarını kolaylıkla verir, Kendini iyi ifade eder,
Giyim tarzını kendisi belirler, Korkularıyla kolayca başa çıkabilir, Fikirlerini ifade ederken
net ve açıktır maddelerinin ön-test ve son-test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05). Kontrol grubundaki çocukların ailelerinin verdiği
cevapların puanlandırılmasına göre çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği maddelerinin
ön-test ve son-test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir (p>0.05) (Bakınız Tablo 3).
Đşbirlikli öğrenme yönteminin problem çözmeye teşvik ettiği, hatırlamayı ve kavramları
algılamayı kolaylaştırdığı, üretkenliği arttırdığı, mantıklı düşünmeyi, öğrenilenleri aktarmayı
ve paylaşmayı sağladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca duyuşsal açıdan bakıldığında, bu yöntemin
öğrenciler arasında olumlu ilişkiler kurulmasını ve grup arkadaşları arasında sosyal destek
oluşmasını sağladığı, merak ve motivasyon duygularını harekete geçirdiği ve öğrenmede
kararlı olmayı sağladığı görülmektedir (Batdı, 2013: 159). Kurtuluş’a göre, işbirlikli öğrenme
yönteminin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda gelişimlerini desteklediğini,
güdülenme düzeylerini, özgüvenlerini, tutumlarını ve iletişim becerilerini geliştirdiğini
göstermektedir (Güven, 2011: 106). Đşbirlikli öğrenme yöntemine dayalı öğrenmenin
öğrenciler arasındaki önyargıları azaltmada, çeşitli etnik gruplara ait öğrencilerin etkileşimini
geliştirmede geleneksel tüm sınıf öğretiminden daha etkili bir yöntemdir (Akt. Yağcı ve
diğerleri, 2012: 60). Đşbirlikli öğrenme yöntemi öğrencilerin antisosyal davranışlarını
değiştirmede kişilerarası problem çözme becerilerinin ve sosyal davranışlarının
geliştirilmesinde etkili olduğu görülmüştür (Quinn, 2002: 380). Đşbirlikli öğrenme yöntemine
dayalı öğrenme; bireye dünyayı diğer insanların bakış açısından görme yetisini
kazandırmaktadır. Öğrenme sırasında öğrencinin akranlarıyla etkileşimde bulunması ona zevk
vermekte, gruptaki her bireyin katkısını gerektirdiğinden öğrencilerin özsaygı ve özyeterlik
duygularını geliştirmelerine yardım etmekte, öğrencilerin hata yapma korkusu ve kaygı
düzeyini en aza indirerek öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlamaktadır
(Senemoğlu, 2012: 486). Kennedy ve arkadaşları (2000), sosyal ve duygusal becerilerin
işbirlikli öğrenme yöntemi ile geliştirilmesine ilişkin bir araştırma yapmışlardır. Bir tane
ikinci sınıf ve iki tane beşinci sınıfın örneklemde yer aldığı araştırma sonucunda işbirlikli
öğrenmenin sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunduğu saptanmıştır.
Okulda ve evde sorun çıkartan öğrenciler derslere ve okula yönelik olumlu tutum
geliştirmişler ve işbirliği yapma becerilerinde de bir ilerleme görülmüştür (Akt., Özden, 2006:
32).
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Akran gruplarında, çevrede ve okul ortamındaki oyunun ve sportif aktivitelerinin çocuğun
topluma alışmasında ve böylece sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip oldukları
görülmektedir (Yetim, 2011: 157). Oyun ve sporun toplumsallaştırıcı etkisi, bireyi
başkalarıyla ve toplumla barışık, onlarla uyumlu ve dengeli bir yapıya ulaşmasını sağlayacak
ön koşulları hazırlamaktır (Akt. Taşkıran ve diğerleri, 2014: 161). 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). Oyun becerileri sosyal iletişimi gerektiren en
önemli etkinliklerden biridir. Çocuklar bebeklik dönemlerinden itibaren etkinlikleri sırasında
akranlarıyla sosyal iletişim kurarlar (Akt. Batu, 2011: 285). Sportif etkinlikler ve oyun, 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 (Küçük ve diğerleri, 2014: 134). 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). Sportif
faaliyetlerin ve oyun etkinliklerinin grup çalışmasında öne çıkma alışkanlığı kazandırdığını,
sportif aktivitelere katılmalarının kurallara uyma alışkanlığı kazandırdığını, sporcu olmanın
“egoist (bencil) olmayı önlediği” fikrine katıldıklarını, davranışlarından doğacak sonuçlara
karsı sorumluluk aldıklarını, başkalarını suçlamadıklarını ve kusur bulmadıklarını, yalancılık
ve hilekârlığın onaylanacak bir davranış olmadığını düşündüklerini ve insanları yanıltmanın
onaylanacak bir davranış olmadığını düşündüklerini göstermiştir (Akıncı, 2007: 32). Fiziksel
aktivite ve oyun programlarının engellilerde; yardımlaşma duygusu, kendilerini denetleme,
çabuk karar verebilme, ahlak eğitimi, sevme duygusu kazandırma, başarıda sevinci yaşama,
başarısızlıkta üzüntüyü paylaşma duygusu, kişilik gelişimi ve özgüven duygusunun oluşumu
yoluyla toplumsal yaşama uyum göstermesi yönünde büyük kolaylık sağladığı (Çevik ve
diğerleri, 2013: 77) ve otizmli çocukların problem davranışlarında azalma, büyük fiziksel ve
eğlence aktivitesinin yanı sıra, fiziksel uygunluk düzeyindeki artışa neden olabileceğini
göstermiştir (Connor ve diğerleri, 2000: 22).
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada elde edilen bulgulara göre; tablo 2’ ye bakıldığında; işbirlikli öğrenme ve
oyun etkinlikleri programı uygulanmadan önce, “çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği”
aile görüşlerini içeren verilerin mann-whitney u nan par test analiz sonuçlarına göre deney ve
kontrol grubundaki çocukların ön-test sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı görülmektedir (p>0.05). Đşbirlikli öğrenme ve oyun etkinlikleri programı
uygulandıktan sonra, ise “çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği” aile görüşlerini içeren
verilerin mann-whitney u nan par test analiz sonuçlarına bakıldığında; deney ve kontrol
grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir (p<0.01). (Bakınız Tablo 2).
Tablo 3’ e Deney grubundaki çocukların ailelerinin çocuk davranışlarını
değerlendirme ölçeğine verdiği cevapların puanlandırılmasına göre; ön-test ve son-test
sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.01). Kontrol
grubundaki çocukların ailelerinin verdiği cevapların puanlandırılmasına göre çocuk
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davranışlarını değerlendirme ölçeği maddelerinin ön-test ve son-test sonuçları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0.05) (Bakınız Tablo 3).
Đşbirlikli öğrenme ve oyun etkinliklerinin, deney grubundaki çocukların sosyal
gelişimlerini desteklediği belirlenmiştir.
Bir başka ifadeyle deney grubunda ki çocukların sosyalleşme düzeylerinde bir gelişme
olduğu ve problem davranışlarının ise azaldığı tespit edilmiş ve çocuklardaki bu değişimde de
uygulanan programın etkisinin olduğu söylenebilir.
Đşbirlikli öğrenme ve oyun etkinlikleri doğal ortamı içinde bulunan tüm bireyleri farklı
şekillerde etkilemekte ve tüm gelişim boyutlarını desteklemektedir. Bu çalışma sonucunda,
eğitimin vazgeçilmez unsuru olan işbirlikli öğrene ve oyun etkinliklerinin özellikle sosyal
uyum problemi olan çocukların sosyalleşmeleri aşamasında önemli bir etken olduğu
belirgindir bu nedenle okul öncesi dönem çocukların eğitimlerinde onların gelişimlerini
destekleyici oyun etkinliklerine daha fazla yer verilmelidir.
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TÜRKĐYE’DEKĐ ASKF YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN YÖNETĐME
KATILMADAKĐ AMAÇ-BEKLENTĐ VE BEKLENTĐLERĐNĐ
GERÇEKLEŞTĐREBĐLME DURUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Oğuzhan ZĐREK∗

Bilal ÇOBAN∗∗

Hüseyin Çağdaş BATMAZ∗∗∗

Öz
Bu araştırmada, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve onun üst kuruluşu olan Türkiye Amatör
Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK), spor alanında hizmet vermekte olan sivil toplum örgütleri (STÖ)
olduğundan, sivil toplum ve sivil toplum örgütü hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yönetim, yönetim bilimi,
yönetime katılma, demokratik yönetim ve katılım sorunu ile ilgili literatür bilgiler ışığında, kamu ve özel spor
kuruluşları hakkında da genel bilgiler verilmiştir. Spor yönetimi alanındaki gelişimi sağlamak, değişim ve
gelişime katkıda bulunmak ve spor alanında, “yönetime katılma” katılma amacında olduğu söylenebilecek olan
gönüllü spor birlikleri ve bu birlikler içinde de ASKF, önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetime Katılmadaki amaçlan, beklentileri ve bu
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeyleri araştırılmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu araştırmada, veriler,
anket yöntemi ile elde edilmiş ve toplam 459 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye’nin
74 ilindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleridir. Araştırmanın örneklemi ise, evrenin
tamamıdır. Đstatistiksel analizler sonucunda, anketin KMO değeri 0,85; Barlett testi 9416,078 ve Crombach
Alpha güvenlik katsayısı da 0,89 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TASKK, ASKF, Spor, Yönetime Katılma, Sivil Toplum Örgütü

EVALUATING THE AIMS-EXPECTATIONS OF THE MEMBERS OF ASKF IN
TURKEY IN TAKING PART IN GOVERNING AND THE SITUATION OF
REALIZING THEIR EXPECTATIONS
Abstract
In this study, information about civilian society and non-governmental organization (NGO) is given
because Federation of Amateur Sports Clubs (ASKF) and its upper foundation called Confederation of Turkish
Amateur Sports Clubs (TASKK)are non-governmental organizations (NGO) working for sports. Also in the light
of concepts – such as administration, democratic administration – general information about public and private
sports organizations is given. Volunteer sports unions and among them ASKF help sports administration develop
and improve and expectations of Administrative Committee Members of Federation of Amateur Sports Clubs
and rate of its realization are studied. In the research which was applied by scanning model, data is collected by
public survey and in total 459 surveys were evaluated. The basis of study is Administrative Committee Members
of Federation of Amateur Sports Clubs in 74 cities. After statistical analysis, KMO value of survey is calculated
as 0.85; Barlett test as 9416,078 and Crombach Alpha security coefficient as 0.89.
Key Words: TASKK, ASKF, Sport, Participation to Administration, Non-Governmental Organization

1. GĐRĐŞ
Yönetim Bilimi, politik iktidarın emri altında, devlet ve yerel yönetim kuruluşlarının
organlarını oluşturan teşkilatların yapısını ve çalışmalarını açıklamaya ve tanımlamaya
yarayan sosyal bilimlerin bir kolu olarak tanımlanmaktadır (Tortop ve Diğerleri, 1993:148).
Yönetimin birçok tanımı yapılmıştır. Yönetim, bir teşkilatta, önceden belirlenmiş amaçları
gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları
teşkilatlandırıp eş güdümleyerek eyleme geçirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Başaran,
∗ Okul Müdür Yardımcısı, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, oguzhanzirek@gmail.com
∗∗ Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
bcoban@firat.edu.tr
∗∗∗ Okul Müdür Yardımcısı, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, hcbatmaz@hotmail.com
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1989:14, Doğar, 1997:9). Yönetim, toplumsal bir teşkilattaki yaşamı yöneltme ve kontrol
etme sürecidir. En etkili bir biçimde karar verme sürecini geliştirmek ve ayar etmektir (Doğar,
1997:9).
Đnsanoğlunun varlığı ile birlikte, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işbölümü yapma
zorunluluğu da gündeme gelmiştir. Đlkel toplumlarda bile en basit şekli ile cinsiyet ayırımına
dayalı bir işbölümü görülmektedir. Yerleşik hayata geçiş süreci ile ihtiyaçlar daha karmaşık
hale gelmiş, bu da, işbölümüne dayalı çeşitli örgütlenmeleri ortaya çıkarmıştır. Bu
örgütlenmelerden biri de, en geniş biçimi ile devlettir. Devlet, toplumun, kişilerin güvenliğini
ve refahını sağlayıcı çeşitli hizmetler sunar. Devletlerin yönetim biçimleri vatandaşlarının
katılımını sağlamada belirleyici rol oynamaktadır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde,
vatandaşların katılımları da farklı biçimlerde olabilmektedir. Vatandaşların, sunulan bu
hizmetlere çeşitli düzeylerde katılımı söz konusu olabileceği gibi, kendi güçlerini ve mali
kaynaklarını birleştirerek, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli örgütlenmelere de
gidebilirler. Günümüzde, hükümetin dışında bu tür kuruluşların önemi, daha belirgin şekilde
ortaya çıkmıştır. Toplumun öz gücü olarak da nitelendirebileceğimiz sivil toplum örgütlerinin
incelenmesi, bu gücün daha etkin kullanılmasına da yardımcı olacaktır (Kars, 2002:1-3).
Günümüzde bilgi toplumlarının en belirgin özelliklerinden biri de, devlete ait daha çok insanı
değiştirmeye yönelik kar amacı gütmeyen örgütlerin oluşturduğu Sivil Toplum Örgütleridir.
Sivil toplum; devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılık bakış açısından görülmesiyle
ilgili analitik ve çözümleyici (Erdoğan, 1998:16), aynı zamanda, devletin ve devlet
otoritesinin dışındaki ekonomik ve toplumsal alanı nitelemek için kullanılan (Yılmaz,
1998:86-89), birlikler, hissi bağlılık ve manevi yükümlülükleriyle ve böylece kimlikleriyle
kökleşen bir bağlılık duyulan (Chandran, 1998:63-65), devletten özerk olmayı içeren ama
ondan yabancılaşmayı zorunlu kılmayan (Sarıbay, 2000:58), bireysel özgürlüklerin ve temel
hakların korunduğu, gönüllülük esasında örgütlenmenin asıl olduğu birlikler olarak
nitelenmektedir (Neziroğlu, 1997:303; Sivil Toplum Kuruluşları Üç Sempozyum, 1998;
Yıldırım; 2001:22). Ülkemizde toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuş
ve çalışmalarını devam ettiren, ulusal ve uluslararası, kuruluşu çok eski olan örgütler
bulunmaktadır. Bu örgütler içerisinde sayılabilecek olan ASKF’ler de, Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı olarak, spor alanında faaliyet göstermekte olan bir sivil
toplum örgütüdür. ASKF'ler, gücünü kendi illerindeki spor kulüplerinden almaktadır. Đllerdeki
spor kulüpleri, kendi genel kurullarında seçtikleri ASKF delegeleri ile kendi illerindeki üst
birliklerinin yöneticilerini belirlemektedirler. ASKF'ler de, her iki yılda bir yaptıkları Genel
Kurullarıyla, kendisini seçen spor kulüplerine hesap vermektedir. Demokrasinin son derece
sağlıklı uygulandığı bu sistemde, herkesin seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. Tamamen
gönüllü insanlardan oluşan ASKF yöneticileri, görev aldıkları süre içinde, Gençlik ve Spor Đl
Müdürlerimiz ile birlikte illerindeki sporun ilerlemesi uğraşını vermektedirler. Gönüllü
kuruluş olmanın avantajıyla, illerindeki Vali, Belediye Başkanı ile diğer kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği içinde, spor adına güzel şeyler üretmek çabasındadırlar (Anonim, 2004).
Bu bilgiler ışığında, Spor Yönetimi alanındaki gelişimi sağlamak, değişim ve gelişime katkıda
bulunmak ve spor alanında, “yönetime katılma” amacı ile hareket ettiği söylenebilecek olan
gönüllü spor birliklerinin ve bu birlikler içerisinde önemli bir yere sahip olan, ASKF ve onun
Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetime katılmadaki amaçları ve bu katılımdaki beklentileri ile
bu beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini tespit etmek, bu araştırmanın temelini teşkil
etmektedir.
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1.1. Sivil Toplum Kavramı
Sivil toplum, gönüllü, kendi kendini oluşturan, kendi desteklerine sahip, devletten
özerk, özel alan ile devlet arasında aracı niteliğinde örgütlü bir sosyal yapılanmadır. Bu yapı,
yasal düzen veya ortak kurallar dizisi gibi özgürlüklerin ve özerkliklerin güvencesi olan
kurumsallaşmış bir temele oturmaktadır. Bu, hem devlet iktidarını sınırlayıcı hem de o iktidarı
hukuka dayandığı sürece meşrulaştırıcı bir gücü bağrında taşımaktadır. Dolayısıyla, sivil
toplum devletten özerk olmayı içermekte ama, ondan “yabancılaşmayı” zorunlu
kılmamaktadır. Bir başka deyişle, sivil toplum devlet iktidarına karşı “dikkatli” ama
“saygılıdır”. Modern sivil toplum yapısını yaratan dönüşüm süreci, belirli aşamalarla
gerçekleşmektedir (Kars, 2002:5). Sivil Toplum, devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı
bağımlılık bakış açısından görülmesiyle ilgili analitik ve çözümleyici bir kavramdır. Bu
analitik yaklaşım, devlet açısından bakıldığında devletin toplumdan ayrı olduğunu ima
etmekte ve sonuçlarını incelemektedir (Erdoğan, 1998:16). Aynı zamanda Sivil Toplum
kavramı, devletin ve devlet otoritesinin dışındaki ekonomik ve toplumsal alanı nitelemek için
kullanılan, kendi ilke ve kurallarına göre işleyen, otorite alanı dışında, kendi kendini
düzenleyen, özerk alanları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, devletin
müdahalesi dışında birey ve grupların, kendi alanlarını düzenlemelerini ihtiva etmektedir.
Diğer bir açıdan sivil toplum, birey ile devlet, toplum ile devlet arasındaki ilişkide, bireyin mi,
yoksa devletin mi önde olduğu sorunu ile ilgilenmektedir (Yılmaz, 1998:86-89). Sivil toplum
devletten ayırt edilmiş toplum olarak tasavvur eden Kolakowski, gerçekte bu ikisinin her
zaman aynı olduğunu, ayrımın pratikteki bir ayrımdan ziyade, kavramsal düzeyde olduğunu
belirtmektedir (Chandran, 1998:63).
1.2. Sivil Toplum Örgütleri
Sivil toplumu oluşturan unsurlara bakıldığında bunların belirli amaçlarla bir araya
geldiklerini, işbirliği yaptıklarını ve belirli yapıları ve işleyişleri olduklarını görürüz. Yani
bunların birer örgüt kimliği taşıdığı açıktır. Sivil toplum içinde inisiyatif grupları ve bazı
platformların formal yapıları olmamakla birlikte bazı örgüt özelliklerini taşımaktadırlar. “Sivil
toplum örgütleri; belirli bir mekan ve zamanda, bilgiye dayanarak teşhis edilen bir ihtiyacı ya
da bir ihtiyaçlar demetini karşılamayı amaç edinen, kar amacı gütmeden hizmet veren,
böylece kamu yönetimine katılan kuruluşlardır” (Sivil Toplum Kuruluşları Üç Sempozyum,
1998:30). Sivil Toplum örgütleri ifadesiyle, aralarında derneklerin, vakıfların, meslek odaları
ve baroların, sendikaların, kooperatif birliklerinin ve yurttaş girişimlerinin bulunduğu geniş
bir sivil örgütlenme yelpazesi anlaşılmaktadır (Gönel, 1998:5). Đngilizce’de NGO (nongovernmental organization) adı ile tanımlanan kuruluşlara, Türkçe’de değişik isimler
verilmektedir. Sivil toplum örgütleri, hükümet dışı kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ve üçüncü
sektör, bu isimlendirmelerden bazılarıdır. Sivil toplum örgütleri, yapı, faaliyet ve tür
açısından çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında din, eğitim, hayır işleriyle uğraşan
örgütler, bilimsel edebi örgütler, özel ve kamu vakıfları, çeşitli yurttaşların oluşturduğu
cemiyetler (dernekler), sosyal yardım örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, işçi, işveren, tarımsal
vb örgütler yer almaktadır (TÜGĐAD, 1997:3). Sivil toplum örgütleri; “Bir yığın veya
kalabalıktan öte, sadece bir araya gelmiş bir grup niteliğinden çok, bir anlam ifade eden ve
gelişen toplumsal şartlara göre, gerek dünyadaki, gerek Türkiye’deki değişime ayak
uydurabilen, aktif, kendisini yenileyebilen, kendi konusunda en iyiyi yapmayı hedefleyen,
geniş halk yığınlarını kendine çekmesini becerebilen, idareci ve basınla da işbirliğinde
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bulunabilen, ama neden ses çıkardığını da akılcı bir biçimde izah edebilen kuruluşlardır
(Neziroğlu, 1997:303). Sivil toplum örgütleri ihtisaslaşmış, atomize olmuş, işbölümünün
yoğunlaşıp siyasal katılmanın arttığı, endüstrileşmiş toplumlarda yoğun olarak görülür. Çünkü
bu tür toplumlarda toplumsal mobilite artmıştır. Sivil toplum örgütleri yalnızca işbölümü,
ihtisaslaşma ve ekonomik gelişme sonucu çıkar farklılaşması yoğunlaşmış toplumlarda, farklı
çıkarları siyasal yapıya taşıyan baskı grupları görevini yerine getirmekle kalmazlar. En az
bunun kadar önemli bir diğer görevleri ise, modern toplumun en büyük hastalıklarından birini
tedavi etmektir. Bu hastalık, kişilik krizinin yarattığı, yabancılaşmış bir dünyaya intibak
problemidir (Yücekök, 1998:10).
1.3. Sivil Toplum Örgütlerinin Özellikleri
Sivil toplum örgütleri, doğan, gelişen, kendini koruyan ya da dağılan bir varlıktır ve bir
tarihsel sürece sahiptirler. Sivil toplum örgütleri, bir sosyal yapıyı oluşturmakta, kuruluştaki
üyeler kendilerine düşen rolleri üstlenmekte, bu roller yerine getirilmeyince de kuruluş
ortadan kalkabilmektedir. Aynı kuruluştaki kişiler, bölüştükleri ilişki içinde bir örgütlenmeye
girerler. Kuruluşu, üyeler, grup yapısı, yönetim sistemi arasındaki karşılıklı ilişkiler örgüsü
belirler. Sivil toplum örgütleri bazı ihtiyaçlara cevap vermek, belli amaçlara hizmet etmek
için kurulurlar, çevreleriyle etkileşim sonucunda biçimlendikleri ve toplumsal ihtiyaçlardaki
değişmelerin uzantısı olarak yeni amaçlar edinebilirler. Sivil toplum kuruluşları toplumun
bütünü içinde yerleri ve toplumsal çevre koşulları çerçevesinde ele almakta fayda vardır. Bu
örgütler hem toplumun siyasal, ekonomik ve sosyal koşullarından etkilenmekte, hem de
toplumsal değişme bu kuruluşlara da yansımaktadır. Örgüt içi ilişkiler ve işbölümü mevcut
olmakla beraber, kuruluşta yer alan kişiler de önem arz etmektedir. Bunlar yalnızca üye aidatı
verenler olduğu gibi, sadece adı olup kuruluşta hiçbir fonksiyonu olmayan sırf kuruluşa
prestij açısından katkısı olan kişiler de bulunmaktadır (Yıldırım, 2001:32,54).
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin yetersizlik sebepleri, örgütlenme hakkında
“anayasal ve yasal olarak getirilen sınırlamalarda aramak gerekir” denilmekle beraber,
gönüllü kuruluşlara yeteri kadar ilginin olmaması, sadece siyasi ve hukuki sebeplere bağlı
olmayıp, ülkenin toplumsal ve kültürel yanıyla da ilgilidir. Sivil toplum örgütleri bir yığın
veya kalabalıktan öte, sadece bir araya gelmiş bir grup niteliğinden çok, bir anlam ifade eden
ve gelişen toplumsal şartlara göre, gerek dünyadaki gerek Türkiye’deki değişime ayak
uydurabilen, aktif, kendini yenileyebilen, kendi konusunda en iyi yapmayı hedefleyen, geniş
halk yığınlarını kendine çekmesini becerebilen, idareci ve basınla işbirliğinde bulunabilen, bir
olumsuzluk karşısında ses çıkarabilen, ama ses çıkardığını da akılcı bir biçimde izah edebilen
kuruluşlardır. Halkın belli durumlar karşısında ses çıkarma, ortak noktalar etrafında
toplanarak bir arada etkinlikte bulunma, topluma yararlı şeyler yapabilme, karar mercilerini
etkileyebilme hakkı, temel bir haktır ve de sivil toplum örgütleri ile yerine getirilebilir
(Nazlıoğlu, 1994).
2. ÇALIŞMANIN ÖNEMĐ
Literatür taraması incelendiğinde Türkiye’deki ASKF yönetim kurullarıyla ilgili
herhangi bir çalışma olmadığı ve bu alan ile ilgili çalışma yapılmadığı görülmüştür. Đlk olması
sebebiyle bu araştırma ve bulguların, Türkiye’deki amatör sporu yönetenlerin profilini
çıkarması ve yönetime katılım sebep ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini ortaya
koyması bakımından spor alanındaki sivil toplum örgütlerinde yönetime katılmanın kuramsal
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temellerine katkıda bulunacaktır. Bu bilgiler ışığında, spor yönetimi alanındaki gelişimi
sağlamak, değişim ve gelişime katkıda bulunmak ve spor alanında, “yönetime katılma” amacı
ile hareket ettiği söylenebilecek olan gönüllü spor birliklerinin ve bu birlikler içerisinde
önemli bir yere sahip olan, ASKF ve onun Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetime katılmadaki
amaçları ve bu katılımdaki beklentileri ile bu beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini
tespit etmek, bu araştırmanın temelini teşkil etmektedir.
3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMĐ
Bu çalışmada, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin
Yönetime Katılmadaki amaçları, beklentileri ve bu beklentilerini gerçekleştirebilme düzeyleri
araştırılmıştır. Araştırmanın evreni ve örneklemi, Türkiye’nin 74 ilindeki Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleridir. Tarama modeli ile yürütülen bu
araştırmada, araştırmanın verilerini toplamak amacıyla, çeşitli görüşmeler yapılmış, mevcut
durum ve problemler tespit edilmiş ve literatürler ışığında anket soruları hazırlanmıştır. Ön
anket uygulaması yapılarak da, ankete son şekli verilmiştir. Anketler; pulları yapıştırılmış
“geri dönüşüm” zarfları ile birlikte, Türkiye’de 74 Đl merkezinde teşkilatı bulunan ASKF
Başkanlıklarına, posta yolu ile gönderilmiştir. Toplam, 62 il ASKF Başkanlığı anketleri
doldurarak geri dönüşümünü sağlamış ve 459 adet anket değerlendirmeye alınmıştır.
Değerlendirme sonunda, faktör yük değeri düşük çıkan maddeler elendikten sonra, yeniden
yapılan hesaplamada, anketin KMO değeri 0,85; Barlett testi 9416,078 ve Crombach Alpha
güvenlik katsayısı da 0,89 olarak hesaplanmıştır.
3.1. Verilerin Analizi
ASKF Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerindeki amaç ve beklentileri hakkındaki
görüşleri, değişkenler dikkate alınmadan aritmetik ortalama ve standart sapma ile
yorumlanmıştır. Üye görüşlerinin değişkenler dikkate alınarak farklılığın analizinde, KruskalWallis Varyans Analizi ve devamında Posthoc olarak LSD ve Tamhane Testleri
kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken, yüzde, frekans ve korelasyon kullanılmıştır. Veriler
ölçümle elde edilmediği için, Nonparametrik Test kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkiyi
belirlemek için de, Spearman Rank korelasyon testi kullanılmıştır. Đstatistik analizlerin
yapımında, SPSS 12.0 for Windows paket programından yararlanılmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan Amatör Spor Kulübü Federasyonu
yönetim kurulu üyelerine ait kişisel verilere, bu üyelerin yönetime katılımındaki beklentilerini
gerçekleştirebilme derecelerinin dağılımına ve bu beklentileri gerçekleştirebilme derecelerinin
görev türlerine göre dağılımına yer verilmiştir.
Tablo 1. Amatör Spor Kulübü Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Kişisel ve Betimsel Bilgiler
Dağılım
f
%
Değişken

CĐNSĐYET
MESLEK

Kız
Erkek
TOPLAM
Đşçi
Memur
Serbest

4
455
459
95
182
182

0.9
99.1
100
20.6
39.7
39.7
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GÖREV

YAŞ

ĐLGĐ
DURUMU

ÖĞRENĐM
DURUMU

TOPLAM
Genel Başkan ve
Genel Bşk. Yrd.
Sekreter (Genel Sekreter, Mali Sekreter, Örgütlenme
Sekreteri ve Eğitim Sekreteri)
Üye
TOPLAM
18–29
30–39
40–49
50–59
Diğer
TOPLAM
Amatör Kulüpler Bünyesinde Spor Yapma
Profesyonel Kulüpler Bünyesinde Spor Yapma
Arkadaş Grupları Đçinde Spor Yapma
Okul Takımları Bünyesinde Spor Yapma
Diğer
TOPLAM
Đlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
TOPLAM

459

100

126

27.5

198

43.1

135
459
5
106
247
95
6
459
335
33
100
51
52
459
27
50
234
142
6
459

29.4
100
1.1
23.1
53.8
20.7
1.3
100
58.6
5.9
17.5
8.9
9.1
100
5.9
10.9
51.0
30.9
1.3
100

f: Frekans, %: Yüzde

Tablo 1’de görüldüğü gibi bu araştırmaya katılan yönetim kurulu üyelerinin 455’i
(%99,1), bay, 4’ü ise (%0,9), bayan üyelerden oluşmaktadır. ASKF yönetim kurulu üyelerinin
cinsiyet durumuna bakıldığında, bayanların çok az sayıda görev aldığı görülmektedir.
Meslek değişkenine göre araştırmaya katılan üyelerin, 95’i (%20,6) işçi, 182’si
(%39,7) memur ve 182’si de (%39,7), serbest meslekle uğraşmaktadır. Üyelerin yaklaşık
%60’ının işçi ve memurlardan oluştuğu görülmektedir.
Yönetim Kurulundaki görev değişkenine göre araştırmaya katılan üyelerin, 126’sı
(%27,5) genel başkan ve genel başkan yardımcısı ve 198’i de (%43,1) sekreter olarak görev
yapmaktadır.
Yaş değişkenine göre araştırmaya katılan üyelerin, 5’i (%1,1) 18-29 yaş aralığında,
106’sı (%23,1) 30-39 yaş aralığında, 247’si (%53,8) 40-49 yaş aralığında, 95’ i (%20,7) 50-59
yaş aralığında ve 6’sının da (%1,3) diğer yaş grubu aralığında olduğu görülmektedir. Anketi
cevaplayan ASKF yönetim kurulu üyelerinin yaş durumuna bakıldığında, anketi
cevaplayanların yaklaşık %80’inin 40 yaşın üzerindeki kişilerden oluştuğu görülmektedir.
Daha önce spora olan ilgi durumu değişkenine göre araştırmaya katılan üyelerin,
335’i (%58,6) amatör kulüpler bünyesinde spor yaptığını, 33’ü (%5,9) profesyonel kulüpler
bünyesinde spor yaptığını, 100’ü (%17,5) arkadaş grupları içinde spor yaptığını ve 42’si de
(%9,1) diğer gruplarda spor yaptığını belirtmişlerdir.
Öğrenim durumu değişkenine göre araştırmaya katılan üyelerin, 27’si (%5,9) ilkokul,
50’si (%10,9) ortaokul, 50’si (%10,9) lise, 234’ü (%51,0) üniversite mezunu olduğu ve
6’sının da (%1,3) lisansüstü eğitim aldığı görülmektedir. ASKF’lerde yönetimde yer alanların
yaklaşık %70’inin üniversite eğitimi almamış oldukları görülmektedir.
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Tablo 2. ASKF Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetime Katılımındaki Beklentilerini Gerçekleştirebilme
Dereceleri Dağılımı

Madde
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X

Düzey
Pek çok

Çok

Orta

Az

Pek az

TOPLAM

20.5
94
14.2
65
29.0
133
31.4
144
9.4
43
25.9
119
32.0
147
24.9
114
34.9
160
27.0
124
27.0
124
10.9
50
24.2
111
10.5
48
18.1
83
29.8
137
29.2
134

24.0
110
32.2
148
40.7
187
44.9
206
13.9
64
47.1
216
39.2
180
34.6
159
36.8
169
46.6
214
36.8
169
15.0
69
34.9
160
17.0
78
37.9
174
38.8
178
30.9
142

20.0
92
39.0
179
24.6
113
19.6
90
18.1
83
22.4
103
22.9
105
30.5
140
23.1
106
20.3
93
27.2
125
13.5
62
28.5
131
13.3
61
24.6
113
25.0
115
32.2
148

9.8
45
9.4
43
5.0
23
3.0
14
16.1
74
2.9
13
3.5
16
8.7
40
3.9
18
4.1
19
5.1
23
15.0
69
7.0
32
17.6
81
13.3
61
4.4
20
5.9
27

25.7
118
5.2
24
0.7
3
1.1
5
42.5
195
1.7
8
2.4
11
1.3
6
1.3
6
2.0
9
3.9
18
45.6
209
5.4
25
41.6
191
6.1
28
2.0
9
1.8
8

100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459
100
459

X

S

3.03

1.47

3.40

1.01

3.92

0.88

4.02

0.85

2.31

1.38

3.92

0.86

3.94

0.95

3.72

0.97

4.00

0.92

3.92

0.90

3.78

1.02

2,31

1,44

3.65

1.08

2.37

1.42

3.48

1.11

3.90

0.94

3.80

0.98

Dağılım

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

: Aritmetik Ortalama; S: Standart Sapma

Madde 1’de, üyelerin, ‘‘Üyesi bulunulan kulübün menfaatlerini koruyabilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, orta seviye olan “Orta” derecesiyle ( X =3.03)
belirttikleri görülmektedir.
Madde 2’de, üyelerin, “Sosyal statüde değişme meydana getirebilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, orta seviye olan “Orta” derecesiyle ( X =3.40)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 3’de, üyelerin, “Sosyal çevreye faydalı olabilme” amaç ve beklentilerini
gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =3.92)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
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Madde 4’de, üyelerin yönetime girerkenki amaç ve beklentileri içerisinde üst düzeyde
yer alan, “ASKF’yi spor teşkilatları içerisinde daha etkin bir duruma getirebilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini de yine, üst seviye olan “Çok” derecesiyle
( X =4.02) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 5’de, üyelerin, ‘‘ASKF Yönetim Kurulunda yer almış olmanın siyasi konuma
olan etkisini arttırabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, alt seviye
olan “Az” derecesiyle ( X =2.31) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 6’de, üyelerin, “Spora olan kişisel ilgiyi daha da arttırabilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =3.92)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 7’de, üyelerin, ‘‘Sivil inisiyatif ve demokratik katılım unsuru olarak sivil
toplum örgütlerinin etkinliği içerisinde ASKF’yi etkin bir sivil inisiyatif konumuna
getirebilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok”
derecesiyle ( X =3.94) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 8’de, üyelerin, “ASKF’nin yerel yönetimler üzerindeki etkinliğini arttırabilme”
amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle
( X =3.72) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 9’da, üyelerin, “Kulüplerin haksızlıklara uğramasını engelleyebilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =4.00)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 10’da, üyelerin, “Đlde spor organizasyonlarının yapılabilmesini sağlayabilme”
amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle
( X =3.92) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 11’de, üyelerin, “Sporu sevdirme ve ASKF’nin sadece futbolda değil diğer
dallarda da etkinliliğini arttırabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini,
üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =3.78) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 12’de, üyelerin, “Sempatizanı olunan siyasi kuruluşa veya kişilere destek
sağlayabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, alt seviye olan “Az”
derecesiyle ( X =2.31) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 13’de, üyelerin, “Đldeki diğer spor örgütlerinin koordinasyonunu ASKF
aracılığıyla sağlayabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye
olan “Çok” derecesiyle ( X =3.65) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 14’de, üyelerin, “Çalışılan kurumdaki iş yükünden kurtulabilme” amaç ve
beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, alt seviye olan “Az” derecesiyle ( X =2.37)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
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Madde 15’de, üyelerin, ‘‘Sporcuların sosyal ilişkilerini geliştirebilmeye yönelik
çalışmalar yapabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan
“Çok” derecesiyle ( X =3.48) gerçekleştirebildikleri görülmektedir. Yapılan bu çalışmaların
niteliği ve etkililiği de bu alanda yapılabilecek bir başka çalışma konusu olarak düşünülebilir.
Madde 16’da, üyelerin, “ASKF’nin medya ile ilişkilerini geliştirebilmek ve ASKF’nin
etkinliğini medya aracılığıyla daha da arttırabilme” amaç ve beklentilerini gerçekleştirebilme
düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =3.90) gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 17’de, üyelerin, ‘‘Kulüplerin genel yapılarında iyileştirme sağlayabilme” amaç
ve beklentilerini gerçekleştirebilme düzeylerini, üst seviye olan “Çok” derecesiyle ( X =3.80)
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Tablo 3. ASKF Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetime Katılımındaki Beklentilerini Gerçekleştirebilme
Derecelerinin Görev Türlerine Göre Dağılımı
Başkan ve Bşk.Yrd.
(N=126) (a)

Madde
No

-

Üyeler

Sekreterler (N=198) (b)

(N=135) (c)

p

X

S

X

S

X

S

1

2.98

1.40

3.03

1.55

3.08

1.44

-

2

3.33

0.93

3.50

1.06

3.34

1.00

-

3

3.85

0.82

4.00

0.92

3.88

0.90

-

4

3.99ab

0.80

4.14a

0.82

3.87b

0.91

*

5

2.37

1.33

2.32

1.43

2.24

1.35

-

6

3.76b

0.95

4.04a

0.80

3.90ab

0.84

*

7

3.93

0.82

4.01

1.01

3.87

0.96

-

8

3.52b

0.96

3.90a

0.97

3.66ab

0.93

**

9

3.93ab

0.85

4.12a

0.92

3.89b

0.99

*

10

3.91

0.89

4.00

0.90

3.82

0.89

-

11

3.88

0.96

3.80

1.05

3.65

1.03

-

12

2.37

1.44

2.37

1.47

2.14

1.40

-

13

3.76

0.95

3.66

1.11

3.53

1.15

-

14

2.46a

1.37

2.47a

1.51

2.11b

1.32

*

15

3.57ab

1.06

3.58a

1.10

3.25b

1.15

*

16

3.91ab

0.81

4.07a

0.89

3.63b

1.06

**

17

3.78ab

1.00

3.93a

0.99

3.60b

0.92

**

: P>0.05, *

: P<0.05, ** : P<0.01

a,b: Aynı satırda farklı harfleri içeren grup ortalamaları arası farklar önemlidir.
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Madde 4’de, “ASKF’yi spor teşkilatları içerisinde daha etkin bir duruma getirebilme”
maddesi, Sekreterler (genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb.
gibi) tarafından üst düzey olan “Çok” derecesiyle ( X =4.14) benimsenmiştir. Bu maddeye
yönelik üye görüşleri arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.05].
Sekreterlerin bu amaç ve beklentilerini diğer üyelere göre daha fazla gerçekleştirebildikleri
görülmektedir.
Madde 6’da, “Spora olan kişisel ilgiyi daha da arttırabilme” maddesi, Sekreterler (genel
sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi) tarafından üst düzey
olan “Çok” derecesiyle ( X =4.04) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik üye görüşleri
arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.05]. Sekreterlerin
Bu amaç ve beklentilerini Başkan ve Başkan Yardımcılarına oranla daha fazla
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 8’de, “ASKF’nin Yerel Yönetimler üzerindeki etkinliğini arttırabilme” maddesi,
Sekreterler (genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi)
tarafından üst düzey olan “Çok” derecesiyle ( X =3.90) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik
üye görüşleri arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.01]. Sekreterlerin
bu amaç ve beklentilerini Başkan ve Başkan Yardımcılarına oranla daha fazla
gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 9’da, “Kulüplerin haksızlıklara uğramasını engelleyebilme” maddesi, Sekreterler
(genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi) tarafından üst
düzey olan “Çok” derecesiyle ( X =4.12) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik üye görüşleri
arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.05]. Sekreterlerin bu amaç ve
beklentilerini üyelere oranla daha fazla gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
Madde 14’de, “Çalışılan kurumdaki iş yükünden kurtulabilme” maddesi, Sekreterler
(genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi) tarafından alt
düzey olan “Az” derecesiyle ( X =2.47) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik üye görüşleri
arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.05].
Madde 15’de, “Sporcuların sosyal ilişkilerini geliştirebilmeye yönelik çalışmalar
yapabilme” maddesi, Sekreterler (genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim
sekreteri vb. gibi) tarafından “Çok” derecesiyle ( X =3.58) benimsenmiştir. Bu maddeye
yönelik üye görüşleri arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.05].
Sekreterlerin bu amaç ve beklentilerini üyelere oranla daha fazla gerçekleştirebildikleri
görülmektedir.
Madde 16’da, “ASKF’nin medya ile ilişkilerini geliştirebilmek ve ASKF’nin
etkinliğini medya aracılığıyla daha da arttırabilme” maddesi, Sekreterler (genel sekreter,
örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi) tarafından “Çok” derecesiyle
( X =4.07) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik üye görüşleri arasında, görev değişkenine
göre anlamlı bir fark vardır [p<0.01]. Sekreterlerin bu amaç ve beklentilerini üyelere oranla
daha fazla gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
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Madde 17’de, “Kulüplerin genel yapılarında iyileştirme sağlayabilme” maddesi,
Sekreterler (genel sekreter, örgütlenme sekreteri, mali sekreter, eğitim sekreteri vb. gibi)
tarafından “Çok” derecesiyle ( X =3.93) benimsenmiştir. Bu maddeye yönelik üye görüşleri
arasında, görev değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [p<0.01]. Sekreterlerin bu amaç ve
beklentilerini diğer üyelere oranla daha fazla gerçekleştirebildikleri görülmektedir.
5. SONUÇ
Verilen literatür bilgiler ışığında, Spor Yönetimi alanındaki gelişimi sağlamak, değişim
ve gelişime katkıda bulunmak ve Spor alanında, “yönetime katılma” amacında olduğu
söylenebilecek olan gönüllü spor birliklerinin ve bu birlikler içerisinde önemli bir yere sahip
olan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları (ASKF) ve onun Yönetim Kurulu Üyelerinin,
yönetime katılmadaki amaçları ve bu katılımdaki beklentileri ile bu beklentilerini
gerçekleştirebilme düzeylerini tespit edebilme, araştırmamızın temelini teşkil etmektedir.
Ankette yer alan, 4, 9, 14, 15, 16 ve 17. maddelere bakıldığında; sekreterler(genel
sekreter, mali sekreter, örgütlenme sekreteri, eğitim sekreteri vb.) ile üyeler arasında, 6, 8.
maddelerde de sekreterler ile başkanlar ve başkan yardımcıları arasında görev değişkenine
göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Birey STÖ içinde yer alırken, doğal olarak
STÖ’nün amaçlarını yerine getirmek için çeşitli aktiviteler içinde bulunurken, kendisine özel
amaçları da olması gayet doğaldır. Bireyin gönüllü çalışmalar yaparak manevi bir rahatlama
ve tatmin duygusu kazanmak, topluma ilgilendiği sorun hakkında duyuru yaparak vatandaşlık
sorumluluklarını daha kolay yerine getirmek gibi amaçları olabileceği gibi, içinde bulunduğu
topluluk içinde saygın bir konumda olmak, yetki sahibi olmak, yönetici olmak gibi çok daha
özel amaçları da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en hassas nokta bireylerin kendi
kişisel amaçlarını gerçekleştirmek adına, içinde bulundukları STÖ’nün amaçlarını
saptırmamalarıdır. STÖ’ler, amaçlarını kurulurken tespit etmektedirler. Bu amaçlar kümesi
değişmez kurallar olmamalı, aksine toplumun göstermiş olduğu dinamikler dikkate alınarak
yeniden tanımlanmalıdır. Eğer kurulurken ele alınan amaçlar toplumda sorun olmaktan
çıkmışsa, STÖ ya kendi varlığını sonlandırır ya da kendisine yeni amaçlar tanımlarlar.
Örgütsel amaçların örgüte üye olanlar ve onların gönüllüleri ile toplum tarafından nasıl
algılandığı da, önemli noktalardan biridir. Örgütsel amaçlar, herkes tarafından aynı şekilde
anlaşılacak kadar net biçimde tanımlanmış olmalıdır (Kars, 2002:11). ASKF Yönetim Kurulu
Üye görüşlerinin görev türlerine göre dağılımına bakıldığında, genelde, sekreterler ile başkan
ve başkan yardımcılarının görüşleri arasında bir paralellik, sekreterler ile üye görüşleri
arasında ise bir çelişki göze çarpmaktadır. Bu farklılık Başkanlara daha yakın olan veya aktif
katılımı daha fazla olan görevlerdeki bireylerin, ASKF yönetimine katılmadaki amaç ve
beklentilerini daha fazla gerçekleştirebildiği şeklinde yorumlanabilir. ASKF’lerin de spor
alanında etkili bir STÖ olarak spor politikaları, yerel yönetimler, politik iktidar vb. kitleler
üzerinde baskı grubu oluşturarak spor alanında daha iyi ve etkili hizmetler verebilmesi için;
yönetimde yer alan üyelerin %51.0’ının (Tablo 1) lise mezunu bireylerden oluştuğu dikkate
alınırsa, gerek eğitim seviyelerinin gerekse bilimsel bilgi ve birikimlerinin de arttırılabilmesi
için, gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde (Üniversitelerin Beden Eğitimi
ve Spor Yüksek Okulları, Eğitim Fakültelerinin Yöneticilikle ilgili Anabilim Dalları,
GSGM’nin açacağı eğitim seminerleri vb. gibi) yapılması gerektiği düşünülebilir.
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Her spor örgütü, Yönetim Kurulu Üyelerinin, farklı birikim, tecrübe ve kişiliklerinden
maksimum oranda faydalanabilmeli, yine her spor örgütü Yönetim Kurulu üyesinin, örgütsel
amaçların dışına çıkmayacak ve örgütsel amaçlara ulaşılmasına engel olunmayacak bir
biçimde, bireysel amaçlarına da ulaşmalarına imkan verecek zemin oluşturulabilmelidir.
Bireyin, spor örgütü yönetimde yer almış olmasının hazzını yaşayarak, daha da verimli
olmasının sağlanması, spor örgütü yönetimlerinde yer alabilmeyi daha da cazip hale
getirebileceği gibi, Yönetim Kurulu Üyelerinin, daha aktif olarak yönetime katılmaları
sağlanmalıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinin, alınan kararlara tam anlamıyla katılmaları, spor
alanındaki gelişime taban ve kaynak oluşturmaya çalışan spor örgütlerinin, toplumda daha
fazla kabul görmelerini, yerel ve politik iktidarın organlarını oluşturan kuruluşlarının
üzerinde, spor alanındaki politikalarda daha fazla etkili olmasını sağlayabileceği gibi bu
katılımın bireysel ve kurumsal anlamda çok yönlü olarak gerçekleşmesi, demokratik
toplumun oluşmasına katkıda bulunacağı gibi sporun demokratik gelişimini de olumlu yönde
etkileyebileceği söylenebilir.
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GÖSTERGEBĐLĐM AÇISINDAN ABDÜLHAK ŞĐNASĐ HĐSAR’IN
ESERLERĐNDE OSMANLI’DAN CUMHURĐYET’E MEDENĐYET SORUNU
Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ZARĐÇ*
ÖZ
Yazı hayatına Mütareke yıllarında başlamış olan Cumhuriyet dönemi romancısı Abdülhak Şinasi Hisar,
romanlarında, anı/denemelerinde, anı/biyografilerinde ve eleştiri yazılarında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e doğru
yaşanagelen medeniyet dairesi değişikliğine pek çok açıdan değinmiştir. Hisar, eserlerinde medeniyet sorununu
bazen bir çatışma bazen bir buhran bazen medeniyetlerin uyumlu birlikteliği bazen menfaatlerin çatışması bazen
de kuşak çatışması olarak ele almıştır.
Medeniyet, insan ve hakikat konularını Bergsoncu felsefe doğrultusunda ele alan Abdülhak Şinasi,
insanı çok yönlü bir bilinmez, medeniyeti ise bir tekâmül süreci olarak göstermiştir. Hisar’ın eserlerinde yer
bulan medeniyet sorununa temelleri dilbilimci Ferdinand de Saussure’a dayanan Göstergebilim açısından
yaklaşıldığında da giyim-kuşam unsurları, eşyalar ve bazı alışkanlıklar birer medeniyet göstergesi
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Abdülhak Şinasi, Göstergebilim, gösterge, gösteren, gösterilen, medeniyet,
Osmanlı, Cumhuriyet.

THE PROBLEM OF CIVILIZATION FROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC IN
TERMS OF SEMIOTICS AT THE WORKS OF ABDÜLHAK ŞĐNASĐ HĐSAR
ABSTRACT
Republican novelist Abdülhak Şinasi Hisar has began writing career in Truce years. He has pointed
out in many respects changing civilization circle which is experienced from Ottoman Empire to Republic in his
novels, memoir / essays, memoir / biographies and critical writings. In his works Hisar sometimes deals with the
problem of civilization as a conflict, a crisis, compatible togetherness of civilizations, conflict of interests or
generation’s gaps.
Abdülhak Şinasi Hisar has been handled the issues of civilization, people and truth with regard to the
philosophy of Henri Bergson. He has been showed the civilization as an evolving process and the human a
versatile unknown. In terms of Semiotic -which its foundations based linguist Ferdinand de Saussure- elements
of clothing things and some habits are indicators of civilization in Hisar’s works.
Key Words: Abdülhak Şinasi, Semiotic, signe, signifié, signifiant, civilization, Ottomans, Republic.

GĐRĐŞ
Medenî/şehirli kökeninden türemiş olan medeniyet kavramı günümüzde uygarlık,
çağdaşlık, belli bir hayat tarzı ve seviyesi, yerleşik olma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Medeniyet kavramı Türk düşünce ve edebiyat sahasında Batılılaşma, medeniyet buhranı,
medeniyetler çatışması gibi adlandırmalarla çoğu kez bir sorun olarak tartışılmıştır.
Batılılaşma kavramı, bir sorun olarak hâlâ bir çözüme ve sonuca ulaşamamıştır. Medeniyet
serüveninin bir sorun olarak algılanmasında, yönetilenlerle idarelerin bu konuya bakış
açılarındaki farklılıkların da etkili olduğu söylenebilir.
Millî edebiyatın kurucularından Ziya Gökalp kültür medeniyet ayrımı yaptığı
yazısında kültürü millî, medeniyeti ise beynelmilel anlamlarıyla izah etmiştir:
*

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana
Bilim Dalı, mahfuzzaric@gmail.com
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“Hars, yalnız bir milletin dinî, ahlakî, hukukî, bediî, iktisadî hayatlarının ahenkdar
bir mecmuasıdır. Medeniyetse, aynı mamureye dahil birçok milletlerin içtimaî hayatlarının
müşterek mecmuasıdır. Mesela Avrupa ve Amerika mamuresinde bütün Avrupalı milletlerin
arasında müşterek bir Garp medeniyeti vardır. Bu medeniyetin içinde biri birinden ayrı ve
müstakil olmak üzere, bir Đngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir Alman harsı ilh. mevcuttur.”
(Ziya Gökalp, 1990: 30)
Ziya Gökalp, ulusun temelini kültürde bulmuş ve uluslararası değerleri medeniyet
olarak kabul etmiştir. O, sübjektif duygu, yargı ve ülküleri kültür tanımı içinde sayarken
objektif, pratik ve çoğu kez akla dayanan nesnel nitelikli mantikî ve bilimsel yöntemler ile
teknolojiyi ve bilgiyi uygarlık kapsamına dâhil etmiştir. (Heyd, 2002: 2 5)
Batılılaşmayı medeniyet dairesi değiştirmek olarak gören Tanpınar’a göre II.
Mahmud’un 1839’da ölümü üzerine tahta çıkan Abdülmecit’in ilan ettiği Gülhane Hatt-ı
Hümayunu ile yeni bir devir başlar; onunla Đmparatorluk, asırlarca içinde yaşadığı bir
medeniyet dairesinden çıkarak, mücadele hâlinde bulunduğu başka bir medeniyetin dairesine
girdiğini ilan eder; onun değerlerini açıkça kabul eder. (Tanpınar, 1997: 129)
Batılılaşma sorunu beraberinde bir yandan bazı ayrılıklar ve çatışmalar getirmiş bir
yandan da var olanlarını belirginleştirmiştir. Bu çatışmaların başında madde-mana/ruh
çatışması gelmektedir. Konuyu materyalizm-spiritüalizm ayrışması olarak adlandıran
Bolayır’a göre varlık sorunları söz konusu olunca dinler bu konudaki sorulara kesin cevaplar
verirler. Varlık sorununu madde ile izaha çalışan felsefelerin ise çözüm yolları daha çeşitli
olabilmekte, problemler bir sonuca bağlanamamaktadır. Bolayır bu noktadaki arayışlardan
birine materyalizm felsefesi diğerine ise varlık sorununda ilk sebebi ve o sebebin idaresini
kabul eden spiritüalizm felsefesi olarak adlandırılmaktadır. Tanzimat’tan başlayarak bu iki
görüşü savunanların düşünce ve edebiyat sahasındaki mücadeleleri takip edilebilmektedir ve
bu iki cephenin mücadelesinin en karakteristik bir örneği olarak Akif-Fikret tartışmaları
gösterilmektedir. (Bolay, 1986: 32-43)
Batılılaşma sürecini, eğilimleri itibariyle sınıflandıran Çetin’e göre III. Selim (17891807) döneminden itibaren başlayan Avrupalılaşma hareketleri, Tanzimat’la birlikte
kurumsallaşır. Düşünce hayatımıza materyalizm, pozitivizm, ateizm gibi akımlar Fransa,
Đngiltere ve Almanya gibi ülkeler kanalıyla girer. Dönemin yönetici ve aydınları Osmanlı
Devleti’nin kuruluşu için de Batılı ıslahat çözümleri önerir ve bu doğrultuda teşkilatlar
kurarlar; kanunlar tesis ederler. Batıcılık, farklı tonlarda olsa da söz konusu dönemde
Osmanlı’yı içinde bulunduğu zayıf durumdan kurtarmayı hedefleyen her dört eğilimin de
ortak paydası olur; Batıcılık eğilimleri kendi içinde “Medeniyetçilik”, “Materyalist ve Ateist
Batıcılık” ile “Siyasi Batıcılık” olarak değerlendirilmektedir. Medeniyetçilik düşüncesini
savunanlar kendi aralarında materyalist, pozitivist, seküler, laik, hümanist, dine ve
milliyetçiliğe mesafeli hatta muhalif, Avrupacı, aydınlanmacı görüşleriyle tanınan
“Beynelminelciler” Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet; “Feminist” düşünceyi savunan Abdullah
Cevdet ve Celal Nuri Đleri; “Batıcı” yeni eğitim sistemlerini savunan Baha Tevfik, Hüseyin
Cahit ve Kılıçzade Hakkı olmak üzere tasnif edilirler. Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Bekir
Fahri (Đdiz), Ahmet Nebil, Naci Fikret, Süleyman Memduh ve Faik Şevket ile temsil edilen
“Materyalist ve Siyasi Batıcılar” maddeciliği ve dinsizliği öne çıkarırlar; biyolojik,
materyalist, pozitivist ve natüralist görüşler ileri sürerler. Abdülhak Şinasi’nin etkisinde

116

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

kaldığı isimlerden Prens Sabahattin ve Safvet Lütfi, Namık Zeki (Aral) gibi isimlerin temsil
ettiği “Siyasi Batıcılık” düşüncesinde ise yönetim ve rejim itibarıyla Avrupalılaşma önerilir.
Ülke yönetimini Batı’ya teslim etmeyi önerenler de Teşebbüsü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet
eğilimindedirler. (Çetin, 2007: 451-486)
Batılılaşma sorunu, bir başka adlandırmayla Doğu-Batı meselesi, Türk
romancılığında da neredeyse türün doğuşuyla birlikte kendini göstermiştir. Ahmet Midhat’ın
Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eseri ile Recaizâde Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı
eserleri bu konunun işlendiği ilk romanlardandır. (Narlı, 2007: 106)
Mehmet Kaplan’a göre ise Tanzimat Döneminde içinde bulunulan tarihî durum
kendiliğinden Türk milletinin iki medeniyet arasında bir terkip yapması zorunluluğunu ortaya
koymuştur. Đhtişamlı mazi ile göz kamaştıran Garp medeniyeti arasındaki millet ne eski
medeniyeti aynen devam ettirebilmekte ne de Batı medeniyetine eski medeniyeti tamamen
terk ederek intibak edebilmektedir. Böylece hemen her sahada birbirine zıt davranış, görüş ve
duyuş tarzı ile bunların arasını bulmaya ve bunları birleştirmeye çalışan kuvvetli bir cereyan
görülür. Eskiye sımsıkı bağlı kalanlarla Avrupa’yı körü körüne taklit edenler iki zıt grubu
temsil ederler. (Kaplan, 2005: 99-104)
Batı’yı bir düşünce sistemi olarak değerlendiren, Yapısökücülüğün mimarı J.
Derrida, Batı düşüncesinin temellerinde yazı-merkezcilik ve konuşma-merkezcilik kavramları
ile diğer zıtlıklara, kutupsallıklara dikkat çeker. (Aplyağıl, 2007: 51-58)
Görüldüğü gibi medeniyet kavramı; milleti meydana getiren, milletler arasında
ortaklıklar sağlayabilen, başta din olmak üzere ortak kültürel yaşantılar, duyarlıklar, felsefî
görüşler, inanışlar ve coğrafî yakınlık anlamlarında kullanılagelmiştir.
Medeniyet sorununa eserlerinde yer veren Abdülhak Şinasi, medeniyetle çoğu kez eş
anlamda kullanılan geçmişin büsbütün yok sayılmasına, göz ardı edilmesine veya yokluğa
mahkûm edilmesine karşıdır.
Abdülhak Şinasi’nin romanlarında ele alınan zaman dilimi Meşrutiyet devridir.
Medeniyet dairesi değişikliği süreci Hisar’ın eserlerinde medeniyet buhranı, kuşak
çatışmaları, kişilik bölünmesi, medeniyetler çatışması; terbiye anlayışından eğitim anlayışına
ve eski hayattan yeni hayata geçiş olarak görünmüştür.
Cumhuriyet Dönemi romancılarından ve bir önceki medeniyetin tanıklarından olan
Abdülhak Şinasi, Batılılaşmanın ve Doğu-Batı sorunsalının, özünde “menfaatlerin
çatışmasından” kaynaklandığını ileri sürer. Hisar, romanlarında ve düşünce yazılarında
Batılılaşma sorunsalına sosyal, ekonomik veya siyasal vurgulamayla da yer vermez. O,
Batılılaşmayı daha çok bir özenti, şekilsel alafrangalık ve onun karşısında canlı kalmakta
zorlanan Şarklı eski kültür olarak ele alır.
Abdülhak Şinasi’ye göre medeniyet, kıymetli bir çiçek açma hadisesine benzer. Bir
medeniyet, “tam olarak bir filozofun kafasından doğma haklı ve makul bir bütün değil, fakat
muayyen bir yurtta, birçok terakki ve tereddilerin, tekâmül ve hatta tereddütlerin, tecrübe ve
hatta tesadüflerin bahtiyar bir imtizacından hâsıl olma ve ipi üstünde yürüyen bir cambaz gibi
muvazenesi adeta mucize kabilinden bir mahsul”dür. (Hisar, 2010a: 155)
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Abdülhak Şinasi Ahmet Haşim biyografisinde ise medeniyet kavramını “hayat ile
birlikte güzelliği ve sanatı da koruyan bir nizam” olarak tanımlar; medenî olmanın,
“güzelliğin dünya ve hayattaki mevkiini anlamak ve sevmek” olduğunu söyler. (Hisar, 2006a:
116)
Çamlıca’daki Eniştemiz romanında anlatıcı, eniştesi Hacı Vamık Bey’in Şarklı bir
adam olarak kalmaya devam ettiğini, “biz” dediği yeni neslin ise Şarklı dediği ilim ve
bilgiden tamamıyla habersiz kalıp, bu bilgiden uzaklaştığını “garba doğru” kaydığını söyler.
(Hisar, 2008a: 57)
Anlatıcıya göre de medeniyet denilen nimet ve fazilet, şehirlere has vergilerdir ve bu
nimetlerden ancak bir kısım insanlar yararlanabilmektedir. Medeniyet, adam adam, köy köy,
ev ev, sokak sokak, mektep mektep, şehir şehir kazanılır bir nimet ve servettir. (Hisar, 2008a:
156, 157)
Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği romanında Ali Nizamî Bey’de, medeniyet
sürecimizdekine benzer şekilde -fakat ters istikamette- özümsenemeden ve zaman alan bir
istihaleden geçmeden, âdeta bir anda verilmiş bir kararla, keskin ve daha çok şekilsel olan bir
medeniyet dairesi, yaşam tarzı değiştirmek durumu söz konusudur:
“Eski mağrur, hiddetli, sert bakışları silinmişti. Hayata saffet, muhabbet ve şefkatle
bakıyordu. Gözleri iç âleme açılan ve onları gösteren pencerelere dönmüştü. Bu gözler
nemlenmiş, ıslanmış, adeta boğulmuş bir bakışla bakıyor, yaşayarak parıldıyordu. Ve bunları
görünce insan, derhal teşhisini koyuyor ve üst üste, ‘Ne iyi kalpli adam! Đyiliği gözlerinden
belli! Fakat ne bozuk zihinli adam! Zavallının aklı kalmamış!’ diyordu.” (Hisar, 2005: 47)
***
Medeniyet sorunsalının Abdülhak
biçimlerinden birisi de inanç buhranıdır.

Şinasi

Hisar’ın

eserlerindeki

yansıma

Hisar, Ahmet Haşim biyografisinde şairin bütün âlem gibi “birden bire tekmil derin
temelleriyle sarsmış gibi büyük bir hazan içinde uzak bir zevale mahkûm” görüntüsü
karşısında hissettiği inanç buhranına dikkat çeker; bu manzara karşısında “insanların semanın
ihtişamına hayran bakan gözleri bir türlü kendilerini dolduran suale cevap alamıyor ve
göklerde kendi bekalarına ait hiçbir vaat, hiçbir mânâ bulamıyor!” tespitlerinde bulunur.
(Hisar, 2006a: 72)
Çamlıca’daki Eniştemiz romanının anlatıcısı, “Đspatsız din ile vaitsiz fen arasında
kalmış insanların kendi başlarında parlayıp başkalarına zehirli gazlar saçan kanaatler taşıyarak
birbirleriyle çarpıştıkları bu kanlı dünyada herkese yarayacak uslu ve kutsî hakikatleri nerde
ve nasıl bulalım?” diye sorar, anlaşamama sorunundan, inançlar yüzünden akıtılan kanlardan,
fikir tutulmasından; sevgilerin ahmak, sevgililerin kaçak olmasından; ruhlarımızın sağlam bir
mihrap bulamayışından, nasıl dua edeceğimizi şaşırıp büyük bir buhrana tutulmamızdan
yakınır; romanı, inanca sığınan yakarışlarla bitirir:
“Ey bilmediğimiz bir yerde gizlenerek ismini söylemeyen, sırrını bildirmeyen,
ruhumuz içinde meşalesinin yanmasını bekleten; şiiri zihnimize bir tebessümle sirayet edecek,

118

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

dersi tam bir samimiyet ve sağlam bir ciddiyet olacak ve sözleri çorak gönlümüzü yeşertecek
olan Đlâh, din, ruh, zekâ, mantık veya mürşit! Sen, bulunduğumuz karanlığı âşkımızın aradığı
nurunla aydınlatarak, bize mutlu ve çıkar bir yol göster! Zira izleri hep kanlı adımlarla
yürüdüğümüz toprakta yolculuğumuz büsbütün ademe varmadan evvel, bir gün senin ilmine
ve kurtarışına ermemiz:
‘Eltafı Kibriyadan memul-ü müstedadır!.’ ” (Hisar, 2008a: 223)
Abdülhak Şinasi’nin eserlerinde medeniyet sorunsalı; medeniyet dairesi değiştirme,
medeniyet buhranı, medeniyet çatışması ve bölünme yönleriyle ele alınmış; meselenin
menfaatlerin çatışması yönüne de dikkatler çekilmiştir. Estetik açıdan yaklaşılan medeniyet
sorunsalı, diğer konularda olduğu gibi zıtlıklar bağlamında ele alınmıştır.
Hisar, Đstanbul’u ve Boğaziçi’ni bir medeniyet değerinde görmüştür. Hisar’a göre
Đstanbul, bin bir hususiyeti olan bir şehirdir. Đklimi manevî olan Đstanbul’un çarşı pazarları
imparatorluğun birer göstergesi gibidir. Đstanbul ve Boğaziçi, barındırdığı milletler, dinler ve
kültürler ile hem bir mozaiktir hem de millî ve mahallidir. Her mevsim hususî manzaralara
sahip füsunlu bir şehir olan Đstanbul’u ancak kemâle ermiş olanlar anlayabilirler. Đstanbul’da
bir aydın kesim ve yemek, sofra kültürü teşekkül etmiştir.
Boğaziçi’nin de yer yer Đstanbul’dan bile ayrı, hususî âdetleri, zevkleri, şiveleri,
sesleri, gezintileri, eğlenceleri ve doğası vardır. Hisar, eserlerinde dikkat çektiği Çamlıca ve
Sarayburnu gibi semtlerde de millîlik vasfına vurgu yapar. Beyoğlu semti kahvehaneleri,
lokantaları, çayhaneleri, gazinoları ve tiyatroları ile daha çok Garplı hayatın yaşandığı bir yer;
Küçüksu, Göksu, Kalender ve Çubuklu, Boğaziçi’nin belli başlı ince saz ve mesire yerleri;
Hasköy ise bilhassa Yahudilerin oturduğu bir mahalle olarak öne çıkar.
Boğaziçi, yalnız kendisine benzeyen iki sahile sahiptir. Bir telakki ve itikat denizi;
terkibine su, mehtap, bülbül sesi ve saz karışan; dünyevî olduğu kadar uhrevî ve şifahî kültüre
dayanan; ruh ve maddenin birleşik bir âlemi, uzun yıllar ve tesadüfler neticesinde teşekkül
etmiş nazik bir şiir medeniyetidir. Onun musikisi de millî, kıymetli ve havaidir.
Göstergebilim
Ortaya attığı “differance” kavramıyla bağımlılık ve farklılığı birlikteliğine; yazıkonuşma ve ses-söz gibi kavramların birbirleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken Đsviçreli
dilbilimci Ferdinand de Saussure “gösterge” terimini, gösterilen ve gösterenin ya da bir işitim
imgesiyle bir kavramın birleşimi olarak tanımlar. Bir kâğıdın iki yüzü, kabuk ve öz; biçim ve
düşünce gibi birleşimleri göstergeyi oluşturan gösteren ve gösterilenler olarak kabul eder. Bu
yaklaşımda gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler düzlemiyse içerik/anlam
düzlemini oluşturur; her düzlemde de “biçim ve töz” olmak üzere iki katmandan söz edilir.
Sonuçta “anlatım biçimi, anlatımın tözü” ve “içeriğin biçimi, içeriğin tözü” kavramları ortaya
çıkar. (Saussure, 2001: 49-123) Dilin yazıdan bağımsız bir sözlü geleneğinin varlığına işaret
edip, yazının sesin temsilciliğini üstlendiğini söyleyen Saussure’ın sözle yazı arasındaki
ilişkide yazıya dar bir işlev atfettiği; dolayısıyla konuşmayı doğrudan, yazıyı ise dolaylı bir
ifade aracı olarak gördüğü belirtilir. (Derrida, 2011: 47)
Çağdaş anlamda genel göstergebilimin bir diğer temsilcisi Amerikalı düşünür ve
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bilim adamı Ch. S. Peirce, bütün olguları kapsayan bir göstergeler kuramı tasarlamış ve
mantıkla özdeşleştirdiği bu göstergelerin biçimsel öğretisine “semiotic” adını vermiştir. Ona
göre göstergebilim her çeşit bilimsel inceleme için bir başvuru çerçevesi oluşturan bir genel
kuramdır ve üç dala ayrılır. Bunlar; salt dilbilgisi, gerçek anlamıyla mantık ve salt
sözbilim/retoriktir. Gösterge/representamen: “herhangi bir şeyin yerini, herhangi bir
bakımdan ya da herhangi bir sıfatla tutan şey”, göstergeleri “yorumlayan” ve işaret edilen
“nesne” kavramlarını ortaya atan Perice böylelikle üçlüklere dayalı bit göstergeler dizisi
oluşturur. (Rifat, 2008: 116, 117) Yapısal dilbilimci André Martinet de dilbilimsel kavramları
tartışırken sıklıkla benzerlik ve karşıtlıları esas alarak konu ve kavramları “sesbirimbürünbirim”, “yayılım-birleşkebilim”, “toplumsal değişim-dilsel değişim”, “birleşkebilimdizinbirim”, “fiil-isim” türünden ikili sınıflandırmalara tabi tutar. (Martinet, 1998: 135-179)
Göstergebilimsel yaklaşımda “giysi” gibi hem anlamı hem de işlevi olan göstergelere
“gösterge işlevler” adı verilir ve bunlar ikili bir sürecin tanığı olarak kabul edilir. Yağmurluk,
kürk ve manto gibi giysilerin giyinme ihtiyacının yanı sıra bir hava durumu ve statü
göstergesi olabilmelerine dikkat çekilir. Bu yaklaşımda “gösterilen” teriminin bir “nesne”
olmayıp anlıksal bir tasarım olduğu vurgulanır. Saussure bunu “kavram” terimiyle niteler.
Sonuçta göstergeyi kullananın ondan anladığı şeye “gösterilen” denir. Göstereni “gösteren”in
karşıtı yapan tek ayrım, göstergenin bir aracı kimliği taşımasıdır. “Gösteren” kavramı ile
zihnin dışında nesnel bir gerçekliğe sahip olan (özdeksel) ögeler kastedilir. Gösteren, salt bir
bağlantısal ögedir; bir aracıdır.
Göstergebilimde iki yönü bulunan göstergeler bir “anlamlama” edimine tabi tutulur.
Gösteren ve gösterilen birleştirilir. Öte yandan gösterge, çevresiyle değerlenir; anlamlanır.
Saussure’de gösterilen âdeta göstergenin ardında yer alır ve dilde, gösterilene ancak onun
aracılığıyla ulaşılabilir.
Göstergeleri tek başlarına gösteren ve gösterilen birleşimi olarak incelemek
gerekçesiz bir soyutlama olarak görüldüğünden, göstergeyi “değer” sorunu kapsamında ele
almanın gerektiği savunulur. “Değer”, sözün karşıtı olan dil kavramıyla sıkı bir bağlantı
içinde görülür; değerin, “dildeki parçaların karşılıklı durumundan” doğduğu ileri sürülür.
(Barthes, 1979: 26-51) Fransız yapısalcı eleştirmen Barthes (1915-1980) moda dergileri ve
fotoğraf okumaları yaptığı Moda Dizgesi (Systeme de la Mode) adlı eserinde hayatın pek çok
alanına hâkim olan modanın tıpkı edebiyat gibi aslında gösteren olmaktan çok bir
anlamlandırma süreci olduğunu, kendisini gösterdiğini savunur; yan anlam düz anlam
ayrımına karşı çıkar. (Barthes’tan akt. Đnal, 2003: 19)
Göstergebilimin ilkelerini geliştirmede Barthes de Saussurecu yaklaşımla “gösterengösterilen”, “dizim-dizge”, “düz anlam-yan anlam” ve “dil-söz” gibi ikiliklerden
yararlanmıştır. Dizim ve dizgeyi, dilin iki ekseni bağlamında ele almıştır. Dizimler
düzleminde dizim “dayanağı uzam olan bir göstergeler birleşimi”ni; dizge ise dilin bir dizi
çağrışımsal alan biçiminde tasarlanan, bir bölümü ses benzerliği (enseignement/armenent), bir
bölümü de anlam benzerliğiyle (enseignement/éducation) belirlenen ikinci eksenini
oluşturmaktadır. Barthes konuyu anlaşılır kılmak için verdiği örneklerden birinde özetle tek
bir yemek çeşidini dizgeye, yemek mönüsünü ise dizime karşılık göstermiştir. (Barthes, 1993:
61-71)
Göstergebilimde üzerinde önemle durulan konulardan birisi de Tanpınar ve Hisar
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gibi güçlü yazarların mahir olduğu şehir okurluğudur. Barthes, “Göstergebilim ve Şehircilik”
başlıklı yazısında şehir göstergebiliminin de yapılabileceğini, coğrafi uzamlar gibi şehir
uzamlarının da dikkate alınabileceğini; şehir-anlambilim bağlamında Kewin Lynch’in kent
okurluğu yaklaşımının değerli olduğunu belirtmektedir. (Barthes, 1993: 173-175)
Abdülhak Şinasi’nin romanlarına, özellikle de merkezî roman kişilerine
göstergebilim açısından baktığımızda çevreyi, roman kişilerini, romanlarda vurgulanan pek
çok nesneyi ve mekân unsurlarını birer gösterge olarak niteleyip değerlendirebiliriz.
Onlardan, Saussure’ın işaret ettiği bazı anlamlamalara ve değerlere ulaşabiliriz.
Fahim Bey ve Biz romanında Fahim Bey’in de içinde yer aldığı Şarklı eski medeniyet
dairesinden Batılı yeni medeniyet dairesine girmeye çabalayan çevre unsuru, bir göstergedir.
Toplum, yaşantıları ve değerleriyle bir gösterendir. Göstergebilimsel çözümleme ile bu
durumda “gösterilen” unsur ise özetle medeniyet buhranı olmaktadır.
Tek başına Fahim Bey de bir gösterge olarak ele alınabilir. Fahim Bey’in bir
“anlaşılmayan” olduğu söylenebileceği gibi göstergebilimsel yaklaşımla Batılılaşmanın da bir
“anlaşılmayan” olduğu söylenebilir; bu “anlamlama” sonucuna ulaşılabilir. Bu yöntemle
Fahim Bey’in her bir mevsim ve her bir uğraş için ayrı ayrı sipariş ettiği elbiseler, bu
elbiselerdeki sarı renk ile bu rengin tonu gibi pek çok unsur tek başlarına birer gösterge olarak
anlamlandırılabilirler.
Fahim Bey, yüzü yeniye, Batı’ya dönük olmasıyla aslında uyumlu olmaya çalışan bir
sentezin de göstergesidir. Bunun yanında Çamlıca’daki Eniştemiz romanının merkezî kişisi
Hacı Vamık Bey, Fahim Bey’e içten içe bir düşmanlık beslemesi; renklerle, eşyalarla,
eğlencelerle ifade edilen bir Şark geleneğinin temsilcisi ve göstergesi konumundadır.
Anlatıcı, romanın hemen başında çocuk bakışıyla deli eniştesi Hacı Vamık Bey’i,
kılık kıyafetleriyle bir Asurî müneccime benzetir.
Hisar’ın üçüncü romanı Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği romanının
merkezî kişisi Ali Nizamî Bey ise öncekilerden farklı olarak alafranga züppelikten zorunlu
olarak Bektaşî babalığına evrilir. Psikoanalitik yaklaşma göre Ali Nizamî Bey’in geçirdiği
değişim ve dönüşüm bir tür psikozdur; varlığını sürdürmenin yeni yoludur; yeni bir benlik
inşasıdır. Fahim Bey ve Hacı Vamık Bey’in öykülerinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş
anlatılırken, son romandaki Ali Nizamî Bey göstergesi ile şekilsel Şarkçılığın neler
getirebileceği anlatılmış olur. Aynı şekilde romanın birinci bölümündeki “alafranga mirasyedi
Ali Nizamî Bey” göstergesinde şekilsel Batılılaşma “gösterilen” unsur olarak dikkat çeker.
Ali Nizamî Bey üzerinden değer yitimleri ve şekilciliğin sonuçlarını gözler önüne serilir.
Ali Nizamî Bey’in bir dolapta muhafaza ettiği, farklı zamanlar ve amaçlar için
kullanılan ve sayıları kırk çift kadar olan sıralanmış ayakkabıları, yitirilen Osmanlı-Đstanbul
medeniyetinin günlerini, mevsimlerini göstermeye hizmet ederler:
“Bu, üstleri açık, sağlam yapılı iskarpinler uzun yollarda yürümek için, bu yandan
düğmeli potinler, yol halıları üstünden resmî ziyaretlere gitmek için, bu ruganî iskarpinler
danslı suarelere iştirak için, bu çizmeler ata binerek ava gitmek için ve bu ökçesiz terlikler de
bütün bu şeylerden vazgeçerek hepsini terkedince akrabalarımızın müsamahalarına benzeyen
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evlerimizde, talihimizin yuvalarına benzeyen bizimle yüzgöz olmuş odalarımızın rahatına
kavuşmak içindi.” (Hisar, 2005: 33, 34)
Yirminci asrın ilk yıllarını, “(…) bu yaşadığımız zamanlar, bizim, bir tahtıravalli
oynar gibi, bir hayli ilerlemiş bir alafrangalıktan bir hayli geri kalmış bir şarklılığa, lezzetle,
bir gidip, bir geldiğimiz zamanlar” olarak niteleyen anlatıcı, medeniyet maceramız
doğrultusunda bazı durum tespitlerinde, hayıflanmalar ve yakınmalarda bulunur. Alaturkadan
alafrangalığa geçiş durumun aksine olarak Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği
romanının merkezî kişisi yaşadıklarıyla, alafranga züppe tipinden, iğreti kalmış ve işin
geleneklerini özümseyememiş bir alaturka Bektaşî Şeyhine evrilir. Yıllar sonra geçirdiği bu
değişimle artık Çamlıca’da hanıkah açmış bir “baba” olan Ali Nizamî Bey’e rastlayan
anlatıcı, medeniyet buhranımıza tersine bir süreçten bakar ve bu medeniyet dairelerinde
yaşanan gelgitlerin her nasılsa aynı sonuçları doğurmuş olduğunu gösterir:
“Ali Nizamî Beyin şimdi boynunda yakalığı yoktu. Açık yakalı bir mintan giyiyordu.
Bektaşi tacı başına, cübbesi vücuduna çok büyük ve geniş gelerek, âdeta iğreti durarak, ona
bir nevi zavallılık hali veriyordu. O zamanlarda yollardan gelip geçtiklerini gördüğümüz şeyh
efendiler kendilerine göre bir ‘ağır ezgi, fıstıkî makam’ tuttururlar, hareketlerinde yavaş bir
edaya uyarlardı. Onların bütün bir ağırbaşlı üslupları vardı ki, Ali Nizamî Beye yakışmıyor ve
zaten o da bu makama tâbi olmuyordu. Bu tezadın tuhaflığı bir dakika içinde gözlerime bir
felaket ve şeamet manzarası halinde çarptı.” (Hisar, 2005: 45, 46)
Hisar’ın merkezî roman kişilerini, onların davranışlarını veya kılık kıyafetlerini
edebiyat bilimindeki semboller olarak da ele alabiliriz. Bu yaklaşımda sembolün tanım ve
niteliğinden kaynaklanan “başka bir şeyin yerine geçmesi, onu temsil etmesi” (Wellek;
Warren, 2001: 162) yönüyle dikkatler yine Batılılaşma ve Şarklı kalma meseleleri üzerine
çekilmiş olur.
Medeniyetlerin Uyumu
Hisar’ın eserlerinde Doğu-Batı medeniyetleri bazen de uyum içinde gösterilirler.
Fahim Bey ve Biz romanındaki “iki yüzlü olan, bir tarafı ezanî saati, diğer tarafı Avrupaî saati
gösteren hususî saatler” gibi nesneler, temsil ettikleri medeniyetlerin göstergeleri olarak eski
ve yeni hayat tarzının yansımaları bir arada gösterirler.
Hisar, tarihî anı/fıkralarında çok yönlü bir insan olan Fuat Paşa’dan söz ederken de
onun bir arada ve uyum içindeki alaturka ve alafranga yönlerine dikkat çeker:
“Keçecizade Fuat Paşa, hem doktor, hem memur, hem ticaret adamı, hem devlet
ihtişamını muhafaza eden bir Tanzimat adamı, hem alafranga hayata en muvaffakiyetle
intibak eden bir alafranga adam, hem sadrazam, hem hariciye nazırı, isterse gazel ve tarih
yazar, isterse Fransızca espriler söyler, Kanlıca'daki yalısında suareler tertip eder, Beyazıt'taki
(sonra Maliye Nezareti olan) konağı Avrupa nezaretlerine benzerdi.
Fuat Paşa zeki, zarif, kudretli, neşeli sözler söyler ve alışılmadık cesaretli
hareketlerde bulunurmuş. ‘Lüzumlu olunca asker olup kılıç taşıdığım gibi, yarın lazım olursa
şeyhülislam olup sarık sarmayı da bilirim’ dermiş.” (Hisar, 2006b: 70)
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Yazar, Boğaziçi Mehtapları’nda ise geçmiş zamanlar olarak söz ettiği, kendisinin
çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde Doğu-Batı medeniyetlerinin ortak bir yönüne temas
eder; “garpta olduğu gibi şarkta da yaşanılmış hayat hikâye edilmez, görülen tabiat tasvir
edilmez ve bütün bunların hususiyetleri söyleneceği yerine, sükût ile geçiştirilirdi.” tespitinde
bulunur. (Hisar, 2010a: 162)
Hisar’ın merkezî roman kişilerinde davranışları, giysileri ve yemek alışkanlıkları ile
birer gösterge olma durumu söz konusudur. Bu kişiler medeniyet sorunsalı açısından çoğu kez
de arafta kalmış tipler olarak nitelendirilebilir.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Hisar’ın eserlerinde medeniyet konusuna yer yer de Osmanlı ve Cumhuriyet
bağlamlarında yaklaşılmaktadır.
geçmiş
zaman
yalılarını
Boğaziçi
Hisar,
Mehtapları’nda
“Osmanlı
Đmparatorluğu’nun küçücük birer minyatürü gibi” gösterir. Yalıda hizmet görmekte olan pek
çok din ve milletten insanlar, yalının müşterek hayatından istifade etmektedirler:
“Dadı Çerkez, bacı Zenci, hizmetçi Rum, evlatlık Türk, sütnine melez, kâhya kadın
Rumelili, ayvaz Ermeni, aşçı Bolulu, hamlacı Türk veya Rum, harem ağası Habeş, bahçıvan
Arnavut olur; Müslüman, Hıristiyan bu unsurlar bu çatı altına toplanarak imparatorluk
içindeki anlaşmayı ve anlaşmamızlığı, yaşayışı burada devam ettirirlerdi.” (Hisar, 2010a: 14)
Aynı eserde, söz konusu eski yalılar kaderleri ile de yıkılmaya yüz tutmuş, sınırlarını
koruyamayan Osmanlı Đmparatorluğuyla özdeşleştirilir:
“Böyle büyük yalıların adeta anavatanın artık koruyamadığı, uzak ülkeleri,
müstemlekeleri telakki edilebilecek bakımsız yerleri bulunurdu. Bazılarının selamlık
dairelerinin dışında ayrı bir çatı altında belki bir tek odadan ibaret dinlenme köşkleri, sık
ağaçlar arasında, ayrı iklimler içinde gibi unutulmuş ve kendi hallerine bırakılmış serler,
limonluklar, kameriyeler olurdu. Bunların kendilerine mahsus nebati hayatları yavaş yavaş
sahipsiz kalmış bir hayvanın talihi kadar olsun dokunaklı görünürdü.” (Hisar, 2010a:14,15)
Hisar, Boğaziçi Yalıları’nda da çocukluğunda ailesinin en yaşlı azasının Kanlıca
burnundaki ihtiyar yalısını eski bir devrin saltanatından bir parça taşıyan karaya oturmuş
kocaman bir eski zaman gemisine benzetir. (Hisar, 2010b: 13)
Hisar’ın romanlarına medeniyet dairesi değişikliği ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
geçiş açısından yaklaşan Mehmet Kaplan, Fahim Bey ve Biz romanının merkezî kişisini,
çöküş dönemini yaşayan Osmanlı Devleti’nin bir temsilcisi† olarak görür. (Kaplan, 1978: 164)
†

Kaplan’a göre Fahim Bey ve Biz romanının üslûbu, güzel musiki parçaları gibi tekrar dinlenilmekle daha çok
haz verecek bir kudreti haizdir. Fahim Bey, hem tarihî hem millî hem de beşerî bir tiptir. Hisar, önceki
romancılardan farklı olarak bu Bâb-ı Âli tipiyle insafsızca alay etmemiştir. Ona karşı gizli, hafif bir istihza hissi
taşımakla beraber, onu son derece beşerî bir alaka ile anlamaya çalışmaktadır. “O içten çürüdüğü hâlde dıştan
hâlâ azametli görünmeğe çalışan Osmanlı Đmparatorluğunun küçük bir mümessili gibidir.”, “Gerçekle değil
hayali ile teselli bulmakta, hatta hülyayı hakikate tercih etmek Şarklı zihniyetinin ta kendisidir.” (Kaplan, 1978:
161-164)
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Bu anlamda Abdülhak Şinasi’nin üç romanında da merkezî kişilerin babalarının,
anlatı zamanı içerisinde vefat etmiş olmaları dikkate değerdir. Osmanlı Devleti’nin dağılıp,
gücünün ve servetlerinin elden gitmesi durumu gibi roman kişileri de hayattaki en büyük
dayanakları olan babalarını, hem maddî servetleriyle hem de Saray ve devlet nezdindeki
yardımcı ve koruyucu güçleriyle birlikte kaybederler.
Çamlıca’daki Eniştemiz romanında Hacı Vamık Bey’in kendisi gibi aradan geçen
zamanla ölüme yaklaşan yeşil köşkü, hâliyle bütün bir Osmanlı devleti ve medeniyetini temsil
etmektedir. Deli enişte, kendisi ile aynı kaderi paylaşan köşküne artık eski muhabbetini ve
bağlılığını sürdüremez olur; artık onu kendisine, kendisini de ona yabancı bulmaktadır. Bir
Osmanlı metaforu olarak “köşkünü artık kendisi için lüzumdan fazla büyük, nafile yere
yorucu, gidip gelmesi zahmetli, bakılıp idaresi masraflı ve isteğini tedarik edecek çarşı
bakımından yoksul” bulmaktadır. Köşkünde eski kolaylıkları, rahatlıkları artık bulamadığı
gibi, hatta bir zamanlar bunların nasıl temin edildiğini bile iyice hatırlayamamaktadır. (Hisar,
2008a: 180)
Hacı Vamık Bey’in bir türlü onarımını bitiremediği eski zaman köşkünden,
Đstanbul’un küçük evlerinden birine çekilmesi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi
simgelemektedir. Ölümüne yakın, hasta yatağındaki Hacı Vamık Bey, damı akmakta olan ve
dört yanı açıktaki köşkünden yakınmaya başlar. “Vallahi, ben burada bir bekçi gibi kalmışım!
Neyin bekçisi, onu da bilmem! O da malûm değil! Şimdi yatağımda, Don Kişot gibi
uslandım, amma iş işten geçmiş olmasaydı bari! Keşke benim de onun gibi, aklım başıma
geldi diye canım çıkmasaydı!” diye serzenişte bulunur, tarihe gönderme yapar. (Hisar, 2008a:
204)
Deli eniştenin sözlerinde, köşkten eve geçiş gibi Đmparatorluktan ulus devlete geçişle
yaşanan ruh hâlinin yansıması da sezilir. Hacı Vamık Bey’in Don Kişot üzerinden, ölümü
doğal bir sebeple değil de “akıllanmaya” bağlaması da dikkat çekicidir.
Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği romanının, alafranga züppelikten, aklını
yitirdikten sonra Şeyhliğe evrilen merkezî kişisi Ali Nizamî Bey, vaktiyle har vurup harman
savurduğu aile servetinin bakiyesini, babasının ve annesinin ölümlerinden sonra kardeşiyle
paylaşır; kendi payına düşen mirası da kısa sürede tüketir. Uzak vilayetlerdeki çiftlikleri,
Sirkeci'deki hanları, Galata'daki dükkânları, Beyoğlu'ndaki apartmanları, Nizam caddesindeki
köşkü, arka tarafındaki arsaları, serleri, kuşları, atları, arabaları, eşyaları, tabloları,
koleksiyonları, her şeyi hemen yok pahasına haraç mezat satar. (Hisar, 2005: 48, 49)
Yıkılan Osmanlı’nın bakiyesi Cumhuriyet olmuştur. Yeni hayatta yalı ve köşklerden
apartman dairelerine ve küçük evlere, büyük aile yapısından çekirdek aile hayatına
geçilmiştir. Hisar’ın eserlerinde bu durum roman kahramanlarının babalarını kaybetmesi,
kendilerine miras kalanların da onu layıkıyla değerlendirememesi; imparatorluktan devlete,
ümmetten ulusa geçiş; Şark medeniyetin bir kutbu olmaktan, Batı medeniyet dairesine
girmeye çalışılması; bir yandan da millî kültürün inşa ve korunması çabası olarak
gösterilmiştir.

124

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

SONUÇ
Hisar, medeniyet, insan ve hakikat konularını Bergsoncu felsefe doğrultusunda ele
alır. Hisar’a ve anlatıcılarına göre medeniyet sürekli ve hareketli bir tekâmül süreci, hayat ile
birlikte güzelliği ve sanatı da koruyan bir nizamdır; kıymetli bir çiçek açma hadisesine
benzemektedir; birçok terakkî ve tereddilerin, tekâmül ve tereddütlerin, tecrübe ve
tesadüflerin bahtiyar bir imtizacıdır; şehirlere has bir nimet ve fazilettir. Zaman gibi insan da
anlaşılması neredeyse olanaksız bir varlıktır. Đlim ve hakikat anlayışlarımız da görecelidir ve
hakikat diye, sadece istediklerimizi görmekte mahirizdir.
Gönülleri, eski medeniyetin yok olmasına razı olmayan Hisar ve anlatıcıları,
dönemin birer tanığı olarak medeniyet buhranına kişilik bölünmeleri ve kuşak çatışmaları
cephelerinden yaklaşırlar; bir yandan da eskinin, yeniliğin içinde yaşamaya devam ettiği;
geçmiş olarak adlandırıp itibarî olarak ayırdığımız zamanın hâl ile devamlı eklemlenerek
geleceğe doğru aktığı tezini savunurlar. Roman anlatıcıları, şekilci medeniyet taraftarlıklarını
alaturkalık ve alafrangalık olarak ele almışlardır. Hisar’ın eserlerinde hem çatışma hâlindeki
eski ve yeni medeniyetler hem de Galatasaray Mektebi örneğindeki gibi inkişaf hâlinde
olduğu belirtilen ve uyum içinde olmaya çalışan Doğu-Batı medeniyetleri söz konusu edilir.
Hisar’a göre –kendilerine arız olacak zatî hastalılara maruz kalabilen (Đbn-i Haldun, 1990:
11)– medeniyetler de insanlar gibi doğar ve ölürler. Aynı zamanda medeniyet demek olan
geçmiş zaman, hem gelecekle barışmak ister hem de yeninin ve hâlin içinde yaşamaya devam
eder. Hisar’ın eserlerinde merkezî roman kişileri, sosyal çevreler, mekân unsurları, giysiler
gibi pek çok unsur, medeniyetler bağlamında birer sembol ve gösterge olarak yer
almaktadırlar. Göstergebilim açısından bakıldığında kabuk değiştirmek isteyen medeniyet,
eski hayatlar, yeni hayatlar ve Fahim Bey’in türlü türlü giysileri gibi unsurlar birer “gösteren”,
medeniyet buhranı ise “gösterilen” olur. Medeniyet dairesi değişimi, beraberinde bazen de
inanç buhranını getirir. Đnançlarla birlikte kimi değerler de hayattan uzaklaşmaya başlar.
Yalnızlaşma ve yabancılaşma arttıkça bir yandan da inanca duyulan ihtiyaç artar.
Kuşak çatışmaları da tabiî karşılanmalıdır. Çünkü medeniyet değişimleri, insan
doğası gereğidir. Kuşaklar, konuştukları lisanlar ve sözlere yükledikleri anlamlar itibariyle,
zamanla birbirlerinden uzaklaşırlar. Zevkler ve anlayışlar farklılaştıkça eski-yeni ayrımı
belirginleşir. Her kuşak, kendi devrini en olgun devir olarak görmeye meyillidir. Hakikatte
ise zannettiklerinin aksine kuşakların bakışları, kavrayış ve duyguları kendi devirleri ile
sınırlıdır. Zamanla kuşaklar arasında sanat ve zihniyet bakımından da farklılıklar belirir. Söz
sanatlarının bir tek eski şiirlerle anıldığı bir dönemde, hayata sadece kendi cephelerinden
bakan kuşaklar, sözleriyle birbirlerine saldırır. Eskiler yenilikleri ve yenilik taraftarlarını
taklitçi, bozguncu, manasız, muğlak ve dekadan gibi sözlerle itham ederler. Medeniyet
konusunu Hisar’ın eserlerinde yansımalarından bir kısmı da kişilik bölünmesi ve düalist
kişilikler şeklindedir.
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EKONOMĐK KRĐZLERLE MÜCADELE ETMENĐN TEMEL ESASLARI
Hasan ALPAGU*
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ekonomik krizlerin yapısını ve krizlerin arka planını analitik bir bakış açısıyla mercek
altına almaktır. Araştırmanın temel hipotezi, ekonomik krizleri küresel ekonomik sistemin bir parçası olarak
kabul etme esasına dayanmaktadır. Böylelikle krizle mücadele daha gerçekçi ve kolay olacağı savunulmaktadır.
Gerçekten de her ülke için ekonomik yapıyı stabilize etmek ve krizlerin ekonomik etkilerini bertaraf etmek başlı
başına bir mücadele gerektirmektedir. Konunun bu önemine binaen, bu çalışma ekonomik krizlerin sebeplerini
ve krizlerin ülke makroekonomik yapıları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Sonuç olarak Türkiye’deki
ekonomik ve siyasi gelişmeler konu ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ekonomik Krizler, Liberal Ekonomik Sistem, Forex, Borsa, Para/Maliye Politikası
JEL: C78, D63, E12, F14

THE BASIC PRINCIPLES OF TACKLING THE ECONOMIC CRISIS
Abstract
The objective of this study is to take the backgrounds as well as structure of economic crisis from an analytical
point of view. The key and fundamental hypotheses of the study is that economic crisis shall be accepted as a
part of global economic system. Hence it will be easier to deal with crisis. In fact, it is always a challenge for
countries to stabilize their economic structures and to fix the effects of economic crisis on their economy.
Hereafter economic policy of countries are based on such a dual strategy, which aims to profit from the
advantages of international collaboration and same time tries to overcome the effects of economic crisis on
economy. This study examines the causes of the economic crisis as well as their effects on the countries’
macroeconomic structure. The economic and political developments in the Turkish economy also have been
associated with the issue.
Keywords: Economic Crisis, Liberal Economic System, Forex, Stock Exchange Market, Monetary/Fiscal
policy.

1. GĐRĐŞ
Globalleşen dünyada herhangi bir ülkedeki ekonomik gelişmeler diğer ülke ekonomilerini de
önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bunun temel sebebi ise para ve varlık piyasalarının
uluslararası bir boyuta ulaşmasıdır. Bu gerçek denge ve dengesizlik durumlarının elastik ve
kayganlığa sebep olabilmektedir. Bundan dolayı ekonomik krizlerin ortaya çıkışanını tek bir
sebebe bağlamak ve aynı şekilde krizden çıkışı da tek bir enstrümanın devreye konulması ile
çözüleceğine inanmak rasyonel bir yaklaşım değildir.
Bu çalışmada ekonomik krizlerin sebep ve sonuçları global gelişmelere paralel bir şekilde ele
alınmıştır. Çalışmada ekonomik krizleri anlamanın ve krizlerle mücadele etmenin esasları
değerlendirilirken, aynı zamanda ekonomi bilimine yeni terim ve tanımlar kazandırma hedefi
güdülmüştür.
Çalışma ayrıca, Türkiye gibi hızla gelişmekte ve şehirleşmekte olan ülkelerde, artan
şehirleşmenin topluma yüklediği yeni yükümlülüklerin üstesinden gelebilme pratiğinden yola
çıkılarak toplumun geniş kesimlerine hitap etmeyi amaçlamaktadır. Hakikatten de şehirlere
akın eden kitlelerden önemli bir kesim, sürekli artan bir eğilimle yatırımlarını daha önce
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yabancı olduğu borsa, “forex piyasası” ve sermaye piyasasının diğer enstrümanlarına
yapmaktadır.
Ancak girişimci ruhuna sahip bu yeni yatırımcıların, krizleri doğru algılama ve ani şokları
hesaba katabilme gibi yönleri zayıf kalmaktadır. Bu çalışma bu eksiği kapatmaya yönelik bir
katkı sunmayı da hedeflemektedir.
2. ÇALIŞMANIN ÖZGÜNLÜĞÜ VE LĐTERATÜRE KATKISI
Birinci Dünya Savaşı ve öncesindeki ekonomik krizlerin temelinde gıda maddeleri kıtlığı ve
kontrolü hemen hemen imkânsız olan sağlık koşullarının doğurduğu kitlesel salgın
hastalıkların sonucu meydana gelen göç, savaş ve kitlesel ölümler ön plana çıkmaktadır. 1918
ve özellikle de 1945 sonrası dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkeleri bankacılık ve finans
araçlarının yaygın kullanılma imkânına kavuştular ve böylece yoğun bir ticari değişim süreci
içerisine girdiler. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan krizler daha çok para ve finansal ağırlıklı
olmuştur. Böylece ekonomik krizlerinin ana sebepleri arasında ölçüsüz bir şekilde verilen
banka kredilerinin doğurduğu sorunlar, rant spekülasyonları ve yatırımların reel ekonomik
yerine borsa ve döviz piyasası gibi spekülatif araçlara yoğunlaşmasının getirdiği sorunlar ön
plana çıkmıştır. Başka bir değişle sermaye sahipleri çokça tasarruf edip, daha az reel yatırıma
yönelmektedirler. Yani likit sermaye yatırımları daha çok borsa, emlak ve değişik finans
enstrümanlarına yönelmektedir.
Konunun bu önemine binaen, bu çalışmanın odak noktası bölgesel ve ekonomik krizleri
uluslararası krizler ile bağlantılı bir şekilde bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmasıdır. Her
olguda olduğu gibi ekonomik krizlerle mücadele etmenin en başta gelen yollarında biri de
konuyu yeterince doğru bir şekilde teşhis etmek ve hakkında yeterince bilgi ve birikime sahip
olmaktır. Bu bağlamda krizlerin sebepleri ve olası çözüm seçenekleri analitik bir şekilde
mercek altına alınmıştır. Böylece bu değerlendirmelerde sadece belirli bir bölge veya
dönemde ortaya çıkan krizleri değil, aynı şekilde bir bütün olarak ekonomik krizler ve çözüm
önerileri sebep-sonuç bağlamında ele alınmıştır. Benzer şekilde, krizleri anlamak ve buna
göre çözüm önerileri geliştirmek mümkün olacaktır. Çükü ekonomik krizlerle mücadelenin en
önemli kısmı, krizleri ekonomik sistemlerin bir parçası olarak kabul edip, onları ortaya
çıkaran sebepleri kontrol altına alıp ve olası sonuçlarını asgari seviyelerde tutmaktır.
Gerçekten de kapitalist ekonomik sistem değişen aralıklarla ekonomik krizlerle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu krizlerin ortaya çıkış sebeplerine baktığımızda ise sosyal ve ekonomik
değişmelerin yanı sıra, faiz, borsa ve döviz endeksleri gibi spekülatif yatırım araçlarına bağlı
bir şekilde kurulan “kâr maksimize” denklemi üzerinde kurulan sürekli kazanma güdüsüdür.
Tabiatta hiçbir şey sürekli ve istikralı olamayacağı gerçeğini göz önüne aldığımızda, sürekli
kazanmanın da zaman zaman sekteye uğrayacağı kaçınılamaz bir gerçek olarak ortaya çıkar.
Bu sebepten dolayı ekonomik krizlerin ortaya çıkmasında sadece doğrudan sorumlu veya
sorumlular aramak yerine kriz gerçeğini olduğu gibi kabul edip, toplumun her kesiminin bu
bilinçle aydınlanması ve kriz hakkında yeteri bilgi ve altyapı ile donatılması hedeflenerek
olası krizlere hazırlıklı olmalarının daha realist bir yaklaşım olduğu tezi savunulmuştur.
3. YÖNTEM VE AMAÇ
Galileo’nun vurguladığı gibi “Ölçülebilir olanı ölçün ve ölçülmeyeni ise ölçülebilir hale
getirin” yaklaşımından yola çıkılarak, krizlerle mücadele etmenin en başta gelen yöntemi
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onları anlayabilmektir. Bunun için onları ölçülebilir bir yaklaşımla ele almak gerekir.
Gerçekte de bir şeyi ölçebilmek öncelikle o olguyu yeterince tanımaktan geçer. Hiçbir bilim
dalı tanınmayan bir olguyu veya fenomeni ölçmeye kalkışmaz. Yani bilimsel çalışmalarda
öncelikle konumun tanımı yapılarak araştırma süreci başlatılır. Bu bağlamda bu çalışmamızın
amacı ekonomik krizlerin herkes tarafından etraflıca tanınması ve bütüncül bir yaklaşımla
mercek altına alabilme imkânına kavuşmadır.
Bu anlayış çerçevesinde, bu çalışmada sebep-sonuç ilişkisine dayalı makroekonomik bir
yaklaşıma başvurulmuştur. Çalışmada objektif ve yapıcı-eleştirisel bir yaklaşım izlenmeye
çalışılmıştır. Böylece krizlerin sebep ve sonuçlarının yanı sıra, krizle mücadele araç ve
yöntemleri tüme varımcı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu yöntemle krizleri anlamak ve
sonuçları hakkında fikir yürütmek isteyen akademik ve diğer araştırmacıların kendi görüş ve
yaklaşımlarını netleştirmede bu çalışmanın sunduğu kapsamlı bilgi ve analizlerden
yararlanabileceklerdir. Bu yönteme başvurmanın temel sebebi ise ekonomik krizleri anlama
ve çözüm önerileri konusunda bu tür çalışmaların eksikliğidir. Bugüne kadar yapılan
çalışmalarda daha çok belli bir ülkenin veya belli bir ekonomik krizin analizi yapılmaya
çalışılmış ve buna yönelik veriler kullanılmıştır. Oysaki 1929 tarihli “Büyük Buhran” dan
günümüze kadar zaman zaman vuku bulan krizlerin ortak birçok yönlerinin olmasının yanı
sıra, bu tür krizlere karşı alınacak yöntemler arasında benzerlikler vardır. Değişen daha çok
krizin zamanı ve normalleşme sürecine kadar topluma yüklediği sonuçlarının işçi, işveren,
kamu ve halk arasında ne denli adil taşındığıdır.
4. EKONOMĐK KRĐZLER VE HÜKÜMETLERĐN PARA VE MALĐYE
POLĐTĐKALARI
Eleştirisel ekonomistlere göre neo-liberal yaklaşmaların savunduğu piyasanın arz-talep tezine
göre dengeye gelme durumu sadece bir istisnadan ibarettir ve serbest piyasa ekonomisi ve
piyasasının kendi dengesini sağlama tezi krizlerin en başta gelen sebeplerinden birisidir. Bu
yüzden ancak yeterli ve etkili bir banka kredi sistemi krizleri önleyebilir. Çünkü krizlerin
ortaya çıkmasında bankların verdikleri ölçüsüz krediler ve bu kredilerin meydana getirdiği
istikrasızlık yol açmaktadır (Werner, 2007;116).
Kapitalist sisteme temelde karşı çıkan tezleri ile eleştirisel ekonomistlerin fikir babası olarak
kabul edilen Karl Marx’a göre ise, kapitalist sistem krizler üzerinde kurulmuş bir felsefeye
sahiptir. Buna göre kapitalist ekonomik sistem periyodik kriz döngüsü çerçevesinde işlevini
sürdürmektedir. Daha açık bir ifade ile sistemin işleyebilmesi için belirli aralıklarla piyasa
güçlü olan sermaye sahipleri lehinde zayıf halkaların elenmesi ile kendisini yenilemektedir
(Marx, 2008; 117).
Marx ve diğer eleştirisel ekonomistlerin bu yaklaşımları krizlere çözüm getirmek yerine
liberal sistemi devrim yolu (devlet müdahalesi) ile radikal bir şekilde sosyalist bir rejime
dönüştürme tezine dayandığından dolayı, liberal ekonomistler tarafından uzun süre dikkate
alınmamıştır. Ancak 1929 Büyük Ekonomik Buhran sonucu dünya ekonomisi kalıcı bir
stagflasyonist (enflasyon ile resesyonun aynı anda piyasa hâkim olma durumu) sürece
girerken alternatif çözüm önerileri devreye girmiştir. Bunun sonucu olarak iktisatçı John
Keynes pragmatist bir yaklaşımla devletin gerektiğinde sınırlı bir şekilde piyasaya
müdahalesini savunmuş ve bu tezi başarı ile uygulanmıştır. Bunun sonucu olarak piyasadaki
ekonomik durgunluğa çözüm olarak kamu maliye politikası ile devlet harcamaları (Y= C + G

129

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

+ I + X - M) artırılmış ve böylece tüketim hızla genişlemiş ve bu da üretimin önünü açarak
ekonomide canlanma ve büyüme sağlanmıştır. Bu yaklaşım günümüze kadar çözümün bir
parçası olarak ön plana çıkmaktadır.
Öte yandan sisteme yönelik eleştireler süreklilik göstermektedir. Kapitalizmin kriz eğilimli bir
yapıya sahip olduğu halde neden krizleri kimsenin öngörmediği ve her defasında aynı
sonuçları doğurduğu birçok ekonomist tarafından eleştiri konusu olmaktadır. Sermayeyi
“daha fazla paranın peşinde olduğu süreç” olarak tanımlayan ve sermayenin her sene %3
büyüme gerekliliğini vurgulayan Harvey’e göre, sermaye akışının sürekliliğinde meydana
gelebilecek kesintinin sermayenin değerini yitirmesine neden olabileceğini, bu durumun ise
krize yol açabileceğini belirtmektedir (Harvey, 2012;307).
Friedman’a göre her ekonomi yönetimin üç temel dileği vardır: işsizlik, fiyat istikrarı ve hızlı
büyüme (Friedman, 1968). Ancak bu hedefleri tutturmak veya sabitlemek kolay değildir.
Çünkü ekonomik krizler deyim yerindeyse Demokles’in kılıcı misali ekonomi yönetimlerin
başında sallanmaktadırlar. Bundan dolayı, günümüz ekonomi yönetimleri krizleri sistemin bir
parçası olarak görmek ve bu doğrultuda ekonomik programlarına gerekli önlem ve
uygulamaları da dâhil etmek zorundadırlar. Öte yandan, ülkelerin ekonomik performansları
büyük ölçüde hükümetlerin izledikleri politikalara bağlı olmakla beraber, dış piyasadaki
gelişmelerden de önemli ölçüde etkilenmektedir.
Ekonomik kriz, “örümcek ağı” teoreminde (Cobweb) sözü edilen ve adım adım kurulan
iktisadi ağın tersine açılması, yani adım adım çözülmesi/bozulması demektir. Diğer bir
ifadeyle, bir ekonominin büyüme sürecine girdikten belli bir süre sonra tersi bir sürece de
girebileceği her zamanki olası durumudur. Bu açıdan hükümetler, ekonomik planlamalarını
yaparlarken, olası ekonomik krizleri hesaba katmak zorunda oldukları gerçeği, ülkenin
istikrarı için çok önemli bir özellik taşımaktadır.
Ekonomik krizler genellikle borsa, emtia ve para piyasalarında meydana gelen “ani
dalgalanmalar” ile başlar. Piyasalarda fiyatlar düşer. Hızlı bir şekilde girişimciler ve
şirketlerin sermayelerinde kayıplar meydana gelir. Đşletmelerin verimlilikleri geriler ve
büyüme yavaşlar veya durgunlaşır. Sonuçta enflasyon yükselir ve Merkez Bankaları fiyatları
aşağıya çekmek için faiz oranlarını yükseltirler. Bu süreçte yeterli rezervleri olmayan küçük
ve orta ölçekli şirketlerde iflaslar çoğalır. Büyük şirketler ise mümkün olduğunca krizi daha
az kayıpla atlamaya yönelik önlemlere ağırlık verirler. Buna bağlı olarak işten çıkarmalar
gündeme gelir. Sonuçta ekonomi, depresyon ya da durgunluk fazına girer.
Diğer yandan, ekonomi yönetimlerinin en çok zorlandığı veya dikkat etmesi gereken asıl
önemli konu; para ve paranın işleyişini yönlendiren politikaların etkin ve doğru bir şekilde
yürütülmesi olgusudur. Para ve maliye politikaları günümüze kadar önemli evreler
geçirmiştir. Bu değişim ve yeniden yapılandırma evrelerinde ise güçlü ekonomik yapıya sahip
gelişmiş ülkelerdeki temel anlayış ve ilkeler ana belirleyici olmuştur.
Uluslararası bir boyut kazanan ülkelerin para ve maliye politikası karar vericileri, ulusal ve
küresel krizleri de denkleme dâhil etmek zorundadır. Ancak bu süreç giderek kompleks bir
yapıya dönüşmektedir. Karar alıcıların ve politika belirleyicilerin yerel ve global gelişmeleri
aynı denkleme dâhil edip, çözüme bu bakış açısıyla yaklaşmaları gerekmektedir. IMF ve
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Dünya Bankası kemer sıkma ve özel destek paketleri bu denklemin en önemli ögelerini
oluşturmaktadırlar.
Konuya tarihsel bir bütünlük olarak bakıldığında, 18. yüzyıl ve öncesinde ekonomik krizler
daha çok savaş ve salgın hastalıklar sonucu ortaya çıkan gıda kıtlığından kaynaklanmaktaydı.
Ancak 19.yüzyıldan beri şehirleşmeyle artan para ve sermaye piyasaları krizlere damgasını
vurmaktadır. Bu yapısal değişmenin nedenleri şöyle sıralanabilir:
• Paranın uluslararası bir ödeme ve en önemlisi de yatırım aracı olma rolündeki artışı
• Küresel bazda yatırımcıların para piyasalarında daha aktif olma yönündeki artan talebi
ve önlerindeki engellerin karşılıklı olarak azaltılması
• Yatırımcıların, küreselleşmenin en etkin öncüleri ve/veya etkenleri konumuna
gelmeleri
• Đnternet ve dijital teknolojinin küresel yatırım kararlarını almayı kolaylaştırması.
Sonuç olarak, bu çalışmada eleştirisel iktisatçıların görüşlerine yer vermekle birlikte, Çin ve
Küba gibi sosyalist ülkelerin bile liberal ekonomik sisteme ayak uydurduklarını göz önüne
alarak, liberale sistemin çözüm yöntemlerine uygun realist analizler yapılmaya çalışılmıştır.
4.1.Ekonomik Krizlerin Belirtileri ve Yapıları
Ben Bernanke’ ye göre özellikle para ve finans piyanları küreselleşme ile birlikte sınırları
aştığı için (Bernanke 2007), Smith’in sözü ettiği “gizli el” aracılığı ile dengeye gelmektedir.
Bu denge arayışları çerçevesinde krizler aracılığı ile piyasada dengenin önündeki unsurlar
elimine edilmektedir. Dahası Adam Smith’in “Invisible Hand- Gizli El” günümüzde büyük
sermaye sahipleri ve çokuluslu şirketler şeklinde algılanmaktadır. Başka bir değişle, aslında
gizli elin kimler olduğu ortadadır. Gizli olan ise piyasayı ne zaman ve nasıl yeni bir krize
gireceği sadece gizli el tarafından belirlenmesi/bilinmesi gerçeğidir. Bu durum kapalı devre
kamera sistemine benzetilebilir. Yani piyasa sürekli belirli bir grubun kontrolünde
işlenmektedir. Hakikaten de bu tür yatırımcılar ekonomik karar vericileri ile olan sıkı ilişkileri
ve sahip oldukları devasa sermaye sayesinde piyasası yönlendirmede etkin bir rol
oynamaktadırlar. Diğer yandan, ekonomik krizleri global bir bakış açısı ile ele alındığında şu
noktaların ön plana çıktığı görülmektedir:
• Cari açık
• Bütçe açığı
• Yerli paranın aşırı değerlenmesi veya tam tersi
• Finansal piyasalarda aşırı dalgalanmalar
• Enflasyon
• Artan işsizlik
• Zaman zaman yükselen jeopolitik riskler
Ekonomi literatüründe krizler, etkili oldukları süreye göre U, V ve L tipi krizler gibi farklı
kategorilere ayrılırlar. Cari ve bütçe açıklarının temel alındığı krizler “U tipi” krizlerdir. U tipi
krizlerde oluşacak olan olumsuz etkiler uzun bir süre devam edebilmektedir. Bu bağlamda
kamuda yapısal reformlara ve ekonomik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Yerli paranın aşırı değerlenmesi/değersizleşmesi ve finansal piyasalarında aşırı dalgalanmalar
genellikle “V tipi” krizler olarak değerlendirilir. Bu tür krizlerde ekonomi önce dip noktasını
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görebilmekte, sonrasında ise hızlı çıkışla toparlanabilmektedir. Burada Merkez Bankası’nın
para politikası araçları ile müdahaleleri etkili olabilmektedir.
Enflasyon, işsizlik ve jeopolitik risklerin sebep olduğu krizler ise “L tipi” krizler olarak
etkilerini gösterirler. Bu durumda ekonomi dip yapıyor ve uzun süre toparlanamıyor. Bu tür
kriz sürecinde FDI kaçışları hızlanır ve reel sektör resesyona girer.
Bugüne kadar Türkiye’nin yaşadığı krizler daha çok U tipi krizler kategorisine dâhil edilebilir.
Özellikle IMF destekli Stand by anlaşmaları, geçmişte Türkiye’de vuku bulan krizlerin L tipi
krizlere dönüşmesini engellemekte önemli rol almıştır (Alpago, 2002; 129).
Öte yandan özelikle jeopolitik etkenlerin de denkleme dâhil olduğu ekonomik krizlerde, krizle
mücadele konusunda sadece ekonomik önlemler yetmemekte, siyasi iradenin çözüm
üretebilme kapasitesi de ön plana çıkmaktadır.
4.2.Krizlere Karşı Alınacak Önlemler:
Günümüzde krizlerle mücadelede Keynesçi bir yaklaşım hâkimdir. Bu yaklaşım parasal ve
mali politika araçları ile sürdürülmektedir. Gerek IMF destekli daraltıcı politikalarında ve
gerekse hükümetlerin ekonomik değişkenleri kontrol altında tutabilmek için aşağıdaki piyasa
müdahale yöntemlerine başvururlar:
• MB aralığı ile proaktif önlemlere başvurmak
• Kamuda mali disiplini sağlamak
• Bankaları etkin bir şekilde denetlemek
• Yerine göre genişleyici veya daraltıcı para politikası yürütmek. (Eğer ekonomide aşırı
ısınma varsa daraltıcı para politikası, aksine ekonomide aşırı soğuma varsa genişleyici
para politikası ile ekonomiyi yeniden canlandırmak gerekir. Ancak daraltıcı veya
genişletici maliye politikacılarının yan etkileri de hesaplamak gerekir.)
• Yapısal reformlara hız verilmek
5. PĐYASALAR ARASI GEÇĐŞLERĐ YÖNLENDĐREN ETKENLER
Reel üretim yerine faiz, borsa ve döviz piyasası aracılığı ile paradan para kazanmanın en
büyük maliyeti risk almaktır. Bu bağlamda risk alanların paniklemesi finansal krizlerin ana
sebepleri arasında yer almaktadır. Çünkü reel üretim olmadan paradan para kazanmak
isteyenlerin oluşturdukları “Bubble Economy-balon piyasa” bu panik havası sonucunda k
deyim yerindeyse patlar ve bu durum finansal kriz diye tanımlanır. Daha 1358 yılında Fransız
din adamı Nicolas de Oresme para üzerinde kurulan bu suni piyasanın doğurduğu krizlerin
ticaret ve reel üretimi de krize sürükleyeceği uyarısında bulunmuş ve zamanın hükümeti
tarafında istenmeyen adam ilan edilmiştir (Altmiks, 2010; 29). Yani ekonomik krizler aynı
zamanda yönetim ile ülkede söz sahibi olan diğer kişi ve kurumlar arasında da krizlere yol
açabilmektedir.
Gerçekten de ekonomide mal ve varlık piyasaları arasındaki ilişki etki-tepki kuralına göre
hareket etmektedir. Piyasadaki her bir değişim, bir diğerinin değişim yönüne göre
pozisyonunu belirler. Gerek emtia, gerek borsa ve gerekse faiz gibi Merkez Bankası parasal
araçlarında oluşan bir değişim, bir diğerini zincirleme bir şekilde etkilemektedir. Forex
piyasası, borsa işlemleri ve Merkez Bankaları araçları genellikle birbirleri ile ters orantılı bir
şekilde işlemektedir. Örneğin, faizdeki bir düşüş yatırımcıları borsa veya dövize yöneltir.
Diğer yandan tüm yatırımlarda ekonominin temel bir kuralı belirleyici olmaktadır. Yani en iyi
sonuçlu işlemler, en düşük fiyattan alınan ve en yüksek fiyattan satılan enstrümanlardan
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oluşur. Diğer bir ifade ile “fiyat düşünce alınır, yükselince satılır” kuralı piyasa dinamizminin
temel lokomotifi fonksiyonunu görür.
5.1.Borsa ve Forex Piyasalarında Dikkat Edilmesi Gereken Değişkenler
Günümüzde banka ve şirketlerin yanı sıra vatandaşlar borsa ve döviz piyasasında değişen
ölçülerde günlük “al-sat” işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak özelliklede ekonomi bilgisi
yeterli olmayan ve yeterince deneyim edinmemiş küçük yatırımcıların aşağıdaki hususları göz
önünde almaları gerekmektedir:
• Destek ve direnç noktalarının süre ve aralık genişliklerinin doğru tespit edilmesi
• Teknik ve genel analizlerinin uzmanlarca yapılması
• Makro-ekonomik değişkenlerin iyi takip edilmesi
• Siyasi ve jeopolitik faktörlerin hesaba katılması
5.2.Neden Fed’in Kararları Global Piyasaları Etkilerken, TCMB’nin Kararları
Ancak Yerli Piyasaları Etkilemektedir?
Gerek hisse senetleri ve emtia borsası ve gerekse de döviz piyasasında merkez
bankalarının kararları etkili olmaktadır. Bu açıdan Fed ve TCMB kararları aşağıdaki
nedenlerden dolayı yatırımcıların kâr arayışlarını yönlendirmede etkili olmaktadır:
• Doların efsanevi bir şekilde global bir para birimi oluşu. (Böylece gerek bankalar arası
gerekse bireysel yatırımcı ve mevduat sahipleri için birer değer saklama aracı
niceliğini taşır.)
• Doların likit oluşu (Başka para birimine gerek duyulmadan doğrudan bir ödeme aracı
olarak herkesçe kabul edilmesi.)
• ABD ekonomisinin büküklüğü ve ABD mahreçli firmaların global bazda etkin
olmaları
• ABD’nin Nasdaq ve Dow Johns gibi dünya borsalarını yönlendiren sermaye piyasası
merkezi oluşu.
5.3.Yatırım Stratejilerine Yön Veren Denklem
Ekonomik krizler, bireyleri ve kurumları gelir düzeyi ile yatırım aldıkları pozisyona göre
farklı boyutta ve derinlikte etkiler. Bu nedenle hemen herkes belli bir oranda ekonomik
verileri analiz etmeye ve yorumlamaya muvafıktır. Özellikle deneyimsiz yatırımcılar, yatırım
piyasasında eksik bilgi ve isabetli olmayan analizler sonucu olarak şok kayıplarla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Bu açıdan yatırımcı, karar alma sürecinde rasyonel bir strateji
denklemi kurmalı ve kararlarını bu denklem ögelerindeki değişimleri gözlemleyerek
vermelidir.
Burada önemli olan denklemin öğelerini yerli yerine koymak ve konuyu sistematik bir bakış
açısı ile değerlendirebilmektir. Böylece denklemde bir birimdeki değişimin, toplam denklemi
ne ölçüde etkileyeceği daha net ve objektif bir şekilde görülebilir. Ayrıca, borsa ve forex
piyasasında aktif yatırımcılar, stratejilerini belirlerken tıpkı futbolda teknik adamların
davrandıkları gibi hem kendi hem de rakip takımın tüm davranış ve taktiklerini kombine
ederek hareket etmeliler.
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Tablo I: Krizler ve Yatırım Denkleminin En Önemli Değişkenleri
Krizlerin
Müdahalede Müdahale
Hükümetin Politika
Sebepleri
Bulunanlar
Araçları
Araçları
Enflasyon
Merkez
Vergi oranları/
Para politikası/
Bankası/
Harcamalar
Maliye politikası
Faiz
Hükümet
Döviz
Đşsizlik
Đşveren/Kamu Đşsizlik
Görüşmeler/Teklifler
/STK’lar
sigortası/Güvenlik
önlemleri

Reel
yatırımlar
Đhracat/Đthalat

Kar güdüsü

Teşvik/Garanti

Kar güdüsü

Teşvik/Gümrük
vergileri

Özelleştirme/ Yapişlet-devret
Dövize
müdahale/Teşvik

Sonuçlar
Daraltıcı
/Genişleyici
Đşten
çıkarmalar/Ücret
indirimi
/Protestolar /
grevler
Yer
değişimi/Đflas
Azalma/Artma

5.4.Faiz ve Sermaye Arasındaki Đlişki
Faiz oranları, piyasadaki gelişmelere göre sürekli bir değişim süreci yaşar. Bundan dolayı
faiz, spekülatif kazançlar grubuna girer. Faize yatırılan sermaye bir çeşit “pasif sermayedir”
ve yatırımcısı açısından ise sermayesini enflasyon etkisinden korumanın en kısa ve risksiz
yoludur.
Firmalar üretimde kullanmak üzere bankalardan ödünç aldıkları parasal sermayenin bedeli
olarak faiz öderler. Faiz oranları yüksek olduğu zaman, tasarruf sahipleri paralarını faize
yatıracakları için bankalardan biriken ödünç verilebilir sermaye miktarı artar. Ancak bu kez
bankalar tasarruf sahiplerine daha yüksek faiz ödeyecekleri için firmalara da buna paralel bir
şekilde ödünç verecekleri krediler için daha yüksek faiz talep ederler. Bu durum yatırımları
olumsuz yönde etkiler. Diğer bir ifadeyle yüksek faiz oranları likit parayı daha çok ve hızlı bir
şekilde cezb eder. Ancak reel yatırımların kâr beklentileri uzun vadeli olduğu için likit
paranın faize yönelmesi karşısında dezavantajlı bir konuma düşerler.
Bu bağlamda faiz kârı sermaye sahibine kalırken, reel yatırımlar, çoğaltan etkisiyle
makroekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunur. Reel yatırıma yönelen sermaye hem
üretici hem tüketici, hem de istihdam açısından ekonomiye katkı sağlar. Yani parasal sermaye
reel üretime yöneldiği zaman ekonomik hacim ve dolayısıyla ekonomik büyüme ivme
kazanır. Bu açıdan faiz kapitalist sistemin en başta gelen yatırım araçları arasında yer
almasına rağmen toplumda çoğu kez kötü bir imajla anılmaktadır.
5.5.Enflasyon ve Đşsizlik Đkilemi
Genişleyici veya daraltıcı maliye politikalarının hedefindeki enflasyon ve işsizlik oranları
arasında ters bir ilişki mevcuttur. Buna göre kriz ortamında hükümetler deyim yerindeyse iki
kötü seçenek arasında en az zararlısını seçmek zorunda kalmaktadır. Yani hükümet ya yüksek
enflasyonu göze alacak, ya da yüksek işsizliğe katlanacaktır. Phillips eğrisi bu konuya teorik
bir açıklama getirmeye çalışır. Ancak Phillips eğrisi enflasyon ve işsizlik arasındaki ters
ilişkinin ekonomik krizle olan bağlantısını açıklamaktan uzak olduğu için, bu teori sadece
ders kitaplarında genel bir bakış açısı olarak yetinmektedir.

134

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Genişleyici veya daraltıcı maliye politikaları işsizlik ve enflasyon arasındaki tercihlerin
dengelenmesini hedeflenmektedir. Genişleyici maliye politikası ile işsizlik oranın aşağı
çekilmesi istenir. Bundan dolayı;
• Özel sektöre istihdam için teşvik primleri verilir,
• Vergi indirimlerine gidilir,
• Kamu sektörüne memur alımı gibi istihdam yaratıcı mali programlara ağırlık verilir.
Burada üzerinde durulması gereken bir konu da vergi oranları ve kamu gelirleridir. Vergiler
kamu gelirlerinin en önemli kalemini oluşturduğu için ekonomik dengenin sağlanmasında
mümkün olduğunca dokunulmaması gereken bir husus teşkil ederler. Vergi indirimleri kamu
gelirlerinde azalmayı ve dolayısıyla kamu harcamalarını kısıtlamayı zorlayacağı için kalıcı bir
çözüm değildir. Aynı şekilde vergi oranlarının artırılması da yatırımcıyı ve tüketiciyi olumsuz
yönde etkileyeceği için bir ekonomide uzun vadeli kalıtsal daralmaya yol açabilir.
Öte yandan, daraltıcı maliye politikasıyla da enflasyon oranın düşürülmesi için para ve maliye
politikalarında kısıtlayıcı uygulamalara gidilir. Böylece alım gücü zayıflayan tüketici
harcamalarını kısıtlar ve bu durumda fiyatların düşmesine yol açar. Bu tür bir programın
uygulaması sürecinde;
• Özel sektörde işten çıkarmalara göz yumulur,
• Kamu sektöründe işe alımlar durdurulur,
• Özelleştirmeye ağırlık verilir,
• Vergi oranları yükseltilir,
• Đşsizlik primleri ve istihdam teşvikleri en düşük seviyeye çekilir.
Aslında enflasyon ile işsizlik ikileminde bir tercihe mecbur kalmak, bir ekonomi için hiçbir
zaman arzu edilen bir durum değildir. Bu ikilem genellikle kriz ortamındaki veya krize
meyilli ekonomilerde gözlenen bir durumdur. Çoğu zaman daraltıcı maliye politikaları,
hükümeti ve STK’ları karşı karşıya getirir. Sendikalar işten çıkarmalara, işçi ücretlerine
yönelik kesinti ve kısıtlayıcı önemlere karşı grev ve eylem gibi kitlesel aktivitelere ağırlık
verirler. Bu durum özellikle kriz ortamındaki hükümetlerin kemer sıkma gibi mali politikaları
uygulamasını zorlaştırmaktadır.
6. EKONOMĐK KRĐZLERĐN ZĐNCĐRLEME YANSIMALARI
Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen iktisadi bir dalgalanma, yine herhangi bir
diğer bölgede kendisini hissettirebilmektedir. Ancak krizin etkisi ve şiddeti, çıktığı bölge ve
sektör bakımdan farklı ülkelerde farklı boyutlarda olabilmektedir. Örneğin az gelişmiş bir
ülkede meydana gelen ekonomik bir kriz, etkisini diğer ülke ve bölgelerde daha az
hissettirebilir veya hiç hissettirmeyebilir. Ancak ekonomik açıdan dünyada önemli bir ağırlığa
sahip olan ülkelerde meydana gelen krizler hem bölgesel, hem de küresel açıdan etkisini çok
daha güçlü bir şekilde hissettirilebilmektedir. Domino taşları örneğinde olduğu gibi diğer
taşları yerinde oynatacak olan ana faktör daima en baştaki taşlardır. Đlk taşlardaki bir
hareketlilik, diğer taşları zorlayarak zincirleme bir etki-tepki sürecine sokar. Dünyada
ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir nüfuza sahip ülkeler, domino taşları örneğinde olduğu
gibi sıralamanın en başındaki ülkelerdir.
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Tartışılması gereken diğer bir hususta; neden krizlerin bu finansal enstrümanları en yoğun bir
şekilde kullanan ülke ve şirketlerden daha ziyade ekonomik olarak zayıf olanları etkilediğidir.
Bu durumu bariz bir örnekle açıklamak mümkündür. Şöyle ki, ekonomik krizler aynı
zamanda fırsatlar doğurmaktadır. Bu fırsatların en başında ise sermaye sahibi kişi ve
kurumların kriz dolayısıyla ucuzlayan finansal ve reel ürünleri daha düşük maliyetlerle elde
etme imkânına kavuşmalarıdır. Diğer yandan zayıf ekonomik yapılarından dolayı düşük
sermaye sahibi kişi ve kurumların ucuzlayan ekonomik enstrümanları almak yerine, nakit
darboğazından dolayı ellerindeki mevcut varlıkları daha ucuza piyasaya sürerek kriz mağduru
durumuna düşmektedirler. Bu durum aynı zamanda dünyadaki az gelişmiş ve gelişmiş ülke
kısır döngüsünün devam etmesine sebep olan nedenlerin başında gelmektedir.
6.1.Ekonomik Krizleri Tetikleyen Sebep ve Sonuçlar
Ekonomik krizler tıpkı doğadaki tektonik hareketler gibi ülkeleri ve toplumları değişmeye
zorlamakta ve yeni oluşumlara yol açmaktadır. Krizler bazen ekonomik ve siyasi yönetimin
başarısızlıkları sonucu, bazen de iç ve diş dengelerdeki değişimler doğrultusunda yeni bir
denge noktasına ulaşılması süreci neden olmaktadır. Aslında ekonomik krizler, sistemlerin
kabuk değiştirme ve yeni pozisyon alma süreçlerinin birer sonucudur. Her değişim yeni bir
oluşum meydana getirir ve her yeni oluşum başka bir değişimi işaret etmektedir.
Krizlerin sebepleri şu başlıklar altında sıralanabilir:
• Yönetimin başarısız ekonomik ve siyasi politikaları
• Müttefik ülke ve komşularının başarısızlıkları
• Doğal sebepler
Kriz türlerinin süreleri açısından sınıflandırılması:
• Geçici veya konjonktürel krizler
• Yapısal veya strüktürel krizler
• Psikolojik veya algısal krizler
Krizlerin etki alanları ve çıkış noktaları açısından sınıflandırılması:
• Ulusal krizler
• Bölgesel krizler (global krize dönüşme olasılıkları yüksek krizlerdir. Uzak Asya
krizleri buna örnektir.)
• Uluslararası veya global krizler.
Endüstrileşmiş ülke ve bölgelerde meydana gelen krizler global nitelik kazanır. Çünkü bu
ülke ekonomileri dünya ekonomisine yön veren FDI, ihracat ve ithalat akımlarının merkezi
konumundalar. Dolayısıyla bu tür krizler tüm dünyaya dalga dalga yayar. Gelişmiş ülke
menşeli krizler kısa sürede global krizlere dönüşürken, az gelişmiş ülke kaynaklı krizler daha
çok dar bir alanda etkili olurlar. Bu duruma daha somut bir örnekle açıklık getirmek için
Somali örnek olarak gösterilebilir. Somali’deki bir kriz ( ki bu gibi ülkeler genellikle sürekli
krizler girdabı içerisinde bulunmaktadır) dünya finans çevrelerinde gündeme bile gelmez.
Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa Birliği’nde veya bölgesel ve küresel
güç konumunda olan başka bir ülkede meydana gelen en düşük yoğunluklu dalgalanma veya
değişim, dünya genelinde hemen gündemin en önemli bir maddesi haline gelebilmektedir.
Örneğin Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranları konusundaki kararları dünya finans
piyasalarını şekillendirebilmektedir. Çünkü modern ekonomideki veriler birbirlerine bir
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zincirin halkaları
etkileyebilmektedir.

gibi

bağlıdırlar.

Bir

birimdeki

değişim

diğerini

doğrudan

Diğer yanda, ekonomik ağırlıkları açısından ülkeler üç temel gruba göre sınıflandırılmaktadır:
• Gelişmiş veya endüstrileşmiş ülkeler (Örneğin, ABD ve Kanada)
• Gelişmekte olan ülkeler veya gelişmekte olan pazarlar (Türkiye ve Malezya)
• Azgelişmiş veya gelişmemiş ülkeler (Somali ve Afganistan)
Yukarıdaki sınıflandırmaya dikkat edilirse, her bir sınıflandırmanın aynı zamanda iki
eşanlamlı isimlendirmesi söz konusudur. Bu farklı isimlendirmenin nedeni sebep-sonuç bağı
çerçevesinde açıklanabilir. Gelişmiş ülkeler yüksek bir endüstriye sahip oldukları ve bu
endüstrileşme onlara sürekli bir üstünlük sağladığı için hem “gelişmiş ülkeler” hem de
“endüstrileşmiş ülkeler” tabirleri ile nitelendirilmektedirler. Diğer yandan, ikinci kategorideki
ülkeler için “gelişmekte olan ülkeler” veya “gelişmekte olan pazarlar” tabirleri kullanılır. Bu
farklı iki nitelendirmenin kullanılması, bu ülkelerin birer pazar olarak önemli fonksiyonlar
üstlenmelerinden ileri gelmektedir. Bu ülkeler “eşik” veya “ara” veyahut “geçiş pazarları”
fonksiyonlarını görürler. Daha açıklayıcı ifadelerle ele almak gerekirse, bu ülkelere birinci
grup (gelişmiş) ve ikinci grup (gelişmekte) olan ülkeler arasında bir ortak buluşma yeri
görevini yürütüyorlar. Bundan dolayı her iki gruptan da bazı ekonomik benzerlikler
gösterirler. Üçüncü gruptaki ülkeler ise, kronik alt yapı sorunları olan, ekonomik ve siyasi
açıdan istikrarlı bir trend izleyemeyen ülkeleri tanımlamaktadır. Bu tür ülkeler başta
ekonomik olarak diğer alanlarda da birinci ve ikinci gruptaki ülkelerin gerisinde
kaldıklarından dolayı onları “az gelişmiş” veya daha radikal bir söylemle “geri kalmış
ülkeler” olarak da tanımlamak mümkündür.
6.2.Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Krizlerin Endüstrileşmiş Ülkeler Üzerindeki
Etkileri
Gelişmekte olan ülkeler birer geçiş veya köprü rolü üstelenmektedirler. Bundan dolayı bu tür
ülkelerde meydana gelen krizlerin diğer iki grup ( gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler) üzerinde
etkileri büyük olmaktadır. Çünkü ekonomide kaynakların ve yatırımların akışkanlığı önemli
bir engelle karşı karşıya kalır. Bu durumu kaynağından akıp giden ve ovadaki tarlaları taşıdığı
su ile yeşillendiren bir ırmak örneği ile daha net bir şekilde değerlendirebiliriz. Varsayalım ki
ırmağın kaynağı gelişmiş ülkeleri, kaynağın suyunu daha aşağılara taşıyan nehir ise
gelişmekte olan ülkeleri ve bu nehir suyu olmadan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan
yeşil alanlar da az gelişmiş ülkeleri temsil etsin. Bu durumda kaynaktaki bir kriz zaten nehir
sularının azalmasına ve böylece tüm sistemi felç etmesine neden olacaktır. Kaynağı besleyen
şartlar olan hava ve iklim değişikliklerine göre bazı düzensizlikler gösterirse, bu tür
konjonktürel dalgalanmaların uzun vadede düzelip düzelmeyeceği tahmin edilebilir. Ancak
nehir yatağında meydana gelen bir olumsuzluk bir yandan kaynağın etkinliğini düşürürken,
diğer yandan ise hacmindeki baskıyı yükseltir. Bu durum nehrin yaşam verdiği alanlarda da
kuraklığa yol açar. Konuyu şimdi özetlemek gerekirse, birbirlerine bir zincirin halkaları gibi
bağlı olan ülke ekonomileri, farklı gelişmişlik düzeylerine rağmen birbirlerine karşılıklı
bağımlıdırlar. Biz bu karşılıklı ekonomik bağımlılık durumunu “üçlü bağımlılık modeli”
olarak adlandırabiliriz. Tablo II’de görüleceği gibi bir bölge veya ülkede meydana gelen bir
kriz sadece bir alanla sınırlı kalmıyor. Kriz süresi ve çıkış nedenine göre etkisini yıllarca
hissettirebilir ve etki alanını da genişletebilir.
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Tablo II: 1990 ile 2008 yılları arasında baş gösteren önemli global krizler
Kriz
Zaman
Yer / Çıkış
Sonuçları/ Etkileri
Kuzey Avrupa Banka 1990
Đsveç ve Finlandiya
Avrupa’nın geneli
krizi
Bankaları
Japonya krizi
1991
Emlak piyasası krizi Tüm Uzak Doğu
ve ekonomik
ülkelerinde hissedildi ve
durgunluk
etkisi bu ülkelereler ticari
ilişkileri yağan batılı
ülkelerde hissedildi
Tekila Krizi
1194/1998
Meksika’daki
Latin Amerika
parasal kriz
ülkelerinde reel ve
psikolojik ekonomik
durgunluğa yol açtı
Asya krizi
1197/1998
Uzak Doğu’daki
Kriz tüm Asya
finansal ve reel
ülkelerinde hissedildi ve
sektörlerdeki kriz
etkileri Batı’daki ticari
hacimde daralmaya yol
açtı
Önemli sayıdaki FDI ve
Rusya Ruble krizi
1998/1999
Tüm ülkeyi
yerli firmaların
ekonomik
Rusya’daki faaliyetlerine
güvensizliğe ve
durgunluğa iten kriz son vermeleri ile
sonuçlandı.
Arjantin krizi
1998/2002
Meksika’daki Tekila Arjantin ve Latin
krizinin bir benzeri
Amerika’da parasal ve
reel ekonomik
faaliyetlerde düşüşlere
yol açtı
Dotcom Bubble
2000
Gelişmiş ülkelerin
Nasdaq ve diğer borsa
Borsa ve Forex
faaliyetlerinde büyük
piyasalarında şok
iflaslara yol açtı
düşüşler
Housing Bubble
2008/2012
Amerika Birleşik
Konut fiyatları aniden
Devletleri, subprime düşünce kredi piyasası
mortgage (yüksek
çökmüş, kredi faizlerini
risk ve yüksek faizli ödeyemeyen düşük
kredi)
gelirli ailelerinin iflas
etmelerine ve konutlarına
el konması sonucunu
doğurmuştur.
Kaynak: Spiegel Online: Fünf Jahre Lehman-Pleite: Was die Krisenverursacher heute machen
6.3.Borsa ve Döviz Piyasalarının Ekonomik Krizler Üzerindeki Rolü
Modern ekonomide borsa ve Forex (uluslararası döviz değişim piyasası) yatırım piyasaları,
ekonomik krizlerin ve özellikle de finansal kaynaklı krizlerin baş aktörleri arasında yer
almaktadırlar. Finansal krizler sermaye sahiplerinin gelecek kâr beklentilerini olumsuz
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etkilemesi üretim ve istihdam krizlerini tetikler. Böylece domino etkisi yaratan krizler zinciri
meyana gelir. Bunun başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
• Borsa ve Forex piyasasında aktif olan sermaye sahipleri liberal ekonomilerin en etkili
ve aktif unsurlarıdır.
• Bu alana yatırılan sermayenin FDI gibi reel yatırımlara nazaran daha likit ve özgür
olması.
• Bu piyasalarda yatırıcıların spekülatif hareketlere açık olmaları veya zaman zaman
bizzat bu tür hareketlerin asıl kaynağı olmaları.
• Büyük sermaye sahibi yatırımcıların kârlılıklarını artırmak için yeni destek ve direnç
noktalarını zorlamak için koordineli bir şekilde piyasayı yönlendirme çabaları.
• Bir ülkede makroekonomik verilerin borsa ve Forex piyasası ile doğrudan bağlantılı
olması.
• Merkez Bankalarının para arzını büyük oranda borsa ve Forex piyasalarındaki
gelişmelere göre belirlemesi.
Tablo III’deki verileri incelediğimizde borsanın modern ekonomideki rolünün ne denli önemli
olduğu görülebilir. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST Đstanbul) 627 milyar TL piyasa
değeri ile yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezidir (NTV Online). Ancak dünyanın
diğer borsaları ile karşılaştırdığında işlem hacmindeki değişmelerin dünya borsalarını
dalgalanmaya itecek boyut ve etkinlik alanına sahip olmadığı görülür.
Tablo III: Para piyasalarına yön veren önemli borsa merkezleri
Borsa
NYSE Euronext
Nasdaq/ ABD
Nikkei Tokyo
Londra/Đngiltere
Şanghay/Çin

Değeri ($)
14 trilyon
5 trilyon
3,5 trilyon
3,4 trilyon
2,5 trilyon

Borsa
Toronto/Kanada
Dax /Almanya
Avusturalya
Bombay
Hindistan

Değeri($)
2 trilyon
1,4 trilyon
1,38 trilyon
1,26 trilyon
1,234 trilyon

Borsa
Đsviçre
Bovespa/Brezilya
Kore
Shenzhen /Çin
Bolsa de Madrid
/Đspanya

Değeri ($)
1,23 trilyon
1,22 trilyon
1,17 trilyon
1,15 trilyon
995 milyar

Kaynak: Reuters 2014
7. TÜRKĐYE’DE EKONOMĐK KRĐZLERĐN ETKĐLERĐ
Türkiye’yi etkileyen hiçbir ekonomik kriz sadece ekonomi kaynaklı değildir. Hemen hepsinin
arka planında siyasi ve küresel gelişmeler olduğu gözlenmektedir. Bu yüzdendir ki, Tablo I’
de sıralanan krizlerin belirli bir ismi varken, Türkiye’de etkili olan ekonomik krizlere buna
benzer net bir isimlendirmeye gidilmemiştir (Alpago, 2002). Daha açık bir ifade ile
Türkiye’de vuku bulan ekonomik krizlerin arka plandaki komplikasyonlar karmaşık
olduğundan dolayı, krizlere karşı alınan önlem paketleriyle isimlendirilmişlerdir. Örneğin: 24
Ocak Kararları, 5 Nisan 1994 Kararları, 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme ve Đstikrar Sağlama
Programı, 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Hedef 2023 vb.
Türkiye’deki krizlere tarihsel bir bakış açısıyla bakıldığında, siyaset ile ekonomik krizler
arasında doğrudan bir bağlantı söz konusu olduğu gözlemlenir. Darbelerin yapıldığı yıllarda
ekonominin hacmi daralmış ve dış ticaret azalmıştır. Burada kriz ekonomik daralmaya yol
açmıştır. Siyasi istikrarsızlık nedeniyle toplum için güvenlik ve politik endişeler ön plana
çıkmıştır. Bunun neticesinde ekonomideki daralmanın boyutu ikinci plana ötelenmiştir.
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Bunun bir sonucu olarak gerek bireyler ve gerekse firmalar hedeflerini ve beklentilerini
daraltarak az ile yetinme eğilimi içine girmişleridir.
Türkiye dış ticareti 1950 ile 1980 yılları arasında oldukça istikrarsız ve düşük bir tablo
sergilemiştir. Neticede bu yıllarda Türkiye ekonomisi darbe ve siyasi çalkantılarla
gölgelenmiştir. Özellikle 1960 ile 1980 yılları arasında askeri darbeler siyasi manzaraya
tamamıyla hâkimiyet sağlamıştır. 27 Mayıs 1960 yılında asker yönetime el koymuş ve Adnan
Menderes Hükümeti düşürülmüştür. 1970 ve 1971 yıllarında askeri sistem tüm siyasi partileri
kapatmış ve siyasi konular tamamıyla askeri yönetimin eli ile yürütülmüştür. Bu durum 1980
askeri darbesi ile başka bir boyuta ulaşmış ve bundan sonra asker, yönetimi aşamalı olarak
sivillere devretmiştir. Bu dönemlerde dış ticaretin hacmi küçülmüş ve yabancı yatırımlar
sadece ilaç, bazı makine ve teknolojik ürünlerle sınırlı kalmıştır (Alpago, 2002;156).
Ancak 1980 sonrası Türkiye hızla dünya piyasasına kendisini adapte etmeyi başarmıştır.
Bunun sonucunda mal ve varlık piyasasında borsa, emtia ve Forex piyasaları Türkiye
ekonomisinde önemli bir paya sahip olmaya başlamışladır. Ne var ki, bu kez de bu tür
piyasalarda meydana gelen krizler Türkiye’yi uzun süre etkisi altına almış ve Türkiye
ekonomisi bunun sonucu olarak 1995 ile 2001 yılları arasında IMF programlarına göre
yönetilmek zorunda kalınmıştır. Ancak 2003 yılından itibaren Türkiye ekonomisi kademeli
alarak IMF’siz istikrara doğru yol almıştır. Bu sürecin neticesinde, Türkiye IMF’ye olan
borcunun 422,1 milyon dolar tutarındaki son taksitini 2013 Mayısında ödeyerek IMF´ye
borcunu sıfırlamıştır. Böylece son 10 yılda IMF´ye toplam 23,5 milyar dolar ödeyerek önemli
bir borç yükünde kurtulmuştur (TCMB, 20013).
7.1.Devletin Ekonomideki Rolü
Serbest piyasa ekonomisinde laisses- faire –bırakın yapsınlar ilkesi hâkimdir. Ancak pratikte
bu ilke ancak ceteris paribus yani normal şartlar altında geçerlidir. Bu şartların oluşmadığı
ekonomilerde Keynesyenci görüşler devreye girmekte ve devlet gerektiğinde ekonomide
düzenleyici ve denetleyici rolü üstlenmektedir. Bu konuyu Türkiye açısından ele aldığımızda
parasal konularda TCMB’nin etkin bir rol aldığı gözlemlenir. Şöyle ki, devlet TCMB aracığı
ile piyasaya sürekli müdahalede bulunmaktadır. TCMB’nin bu müdahalelerde başvurduğu
başlıca öğeler ise faiz ve döviz gibi rezerv araçlarıdır.
Devlet ayrıca ÖTV, KDV ve gelir vergileri aracılığı ile piyasada kaynak toplayan bir kurum
gibi işlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ayrıca 2014 verilerine göre 3 milyon 195 bin 938
memur ve sözleşmeli personel istihdam etmektedir (DPB, 2015). Bütün bu veriler devletin
ekonomideki rolü ve müdahale gücünün bir parçası olarak ele alındığında, aslında Keynesçi
bir ekonomik yapının varlığından söz edilebilir.
7.2.Emtia Fiyatlarındaki Değişmeler ve Enflasyon
Enerji ve diğer küresel emtia fiyatlarında meydana gelen fiyat artışları Türkiye’de özellikle
maliyet enflasyonun artışına sebep olmaktadır. Bunun başlıca nedeni ise bu tür ürünlerin
Türkiye’de kıt olması ve ekonomi için önemli girdiler olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, borsada
işlem gören yani spekülatif ticarete konu olan ürünler (altın, petrol, gümüş, buğday, şeker,
kahve, soya vb.) hemen hepsi Türkiye piyasası için ithalata konu olan mallardır. Ayrıca
Türkiye’de önde gelen imalat, tarım ve inşaat sektörleri büyük oranda petrol ve hammadde
gibi ithal yan girdilere gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla bu ürünlerdeki fiyat artışları

140

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

enflasyonu doğrudan tetikleyebilmektedir. Bu ürünlerdeki fiyat artışları Türkiye’de cari açığın
artmasına da yol açmaktadır.
7.3. Dolar ve Euro’nun Önemi
Ekonomik ve parasal gelişmelere tarihsel dönüşümler açısından bakıldığında, Amerika doları
Türkiye gibi tarihinde darbe ve beklenmedik krizlere açık gelişmekte olan ekonomiler için
güvenilir bir para biriminden öteye bir yatırım aracıdır. 2002 yılından itibaren resmîleşen
EU’nun ortak para birimi Euro da dolara benzer bir rol üstelemiştir. Yani insanlar getirisi
düşük bile olsa paralarını dolar veya Euro cinsinden değerlendirmeyi tercih ederler. Bu
yüzdendir ki Türkiye’de her şehirde çok sayıda döviz bürosu bulunmaktadır.
Bu büroların gelirleri daha çok dolar ve Euro cinsinden para değiş-tokuşu yapan
vatandaşlardan sağlanan kurların alış ve satış farklarından meydana gelen kâr farklarında
oluşmaktadır. Türk lirasının aşırı değerlenmesi ihracatı olumsuz yönde etkilerken, ithalatı ise
artırmakladır. Bu açıdan bakıldığında aslında Türkiye gibi ülkelerde ihracat genellikle
avantajlı bir noktadadır. Çünkü yerli para, dolar ve Euro gibi yabancı paralar karşısında zayıf
bir konumdadır. Burada önemli olan yerli üreticiye ihracata konu olan malların üretiminde
gerekli teşvik ve desteğin sağlanmasıdır.
8. SONUÇ
Ekonomik krizlerin en belirgin özelliği meydana geldiği ülke veya bölgelerde yatırımcılar ve
tüketiciler üzerinde güven sorunu yaratmasıdır. Bunun için krizlere müdahalede devletin ve
ekonomiye yön veren birimlerin kredibilitelerini yeniden kazanma çabaları en başta gelen
adımlar arasında yer almaktadır. Globalleşmeyle birlikte ülkeler zaman zaman meydana gelen
krizlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Burada önemli olan gerek bireyler ve
gerekse kurumların krizler için doğru ve yerinde çözüm bulup önlemlerini de buna göre
hazırlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın ekonomik krizlerle mücadelede ve
krizleri analiz etme konusunda araştırmacılara yardımcı kaynak olarak fayda sağlayacaktır.
Güçlü bir ekonomik ve demografik potansiyele sahip bir ülke olmasına rağmen, Türkiye’nin
50 yıla yakın süredir EU üyesi olma kuyruğunda bekletilmesi gerçeğinin altında yatan
nedenlerin var olmaya devam etmesi, darbe kültürünün sivil ve askeri alanda temel altyapıya
sinmiş olması, toplumsal sorunlar, seçime ve hükümet programlarına endeksli siyasi atmosfer
gibi gerçekler göz önüne alındığı zaman, ekonomik krizlerin ve istikrarsızlığın zaman zaman
vuku bulacağı görülmektedir. Krizlerin temelini oluşuran ekonomik, politik ve sosyokültürel
altyapının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir girişim ancak uzun vadeli ve çok yönlü
olmakla başarı şansına sahip olur. Bugün mülteci ve göç akımlarının hedefi olan Batı Dünyası
istikrar ve refahını büyük oranda bu tür yapısal değişmeleri Sokrates ve Aristoteles gibi
düşünürlerin fikirlerini geliştirerek toplumlarına uyarlayan zamanın toplum mimarları sayılan
Erasmus, Hegel, Descartes, Spinoza, Galileo, Kepler gibi öncülere borçludur.
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NEVÂL ES-SA'DÂVÎ'NĐN ĐMRA'E 'INDE NUKTATĐ'S-SIFR (SIFIR NOKTASINDA
BĐR KADIN) ADLI ROMANINDA YAPI VE TEMA
Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÖŞELĐ∗
Öz
Neredeyse bütün eserlerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet, sömürü ve kadının mevcut
toplumsal konumunu ele alan Nevâl es-Sa'dâvî, Mısır ve Arap dünyasının en önemli yazarlarından biri olmasının
yanı sıra; henüz çocukluk döneminde hem kendi ailesinde hem de yakın çevresinde sık sık gözlemlediği kız ve
erkek çocuklar arasındaki ayrımcılığın etkisiyle yirmili yaşlarından itibaren her platformda Arap kadınının
haklarını ve kadın-erkek eşitliğini savunan önemli bir aktivist olarak da ön plana çıkmaktadır. es-Sa'dâvî bütün
eserlerinde Mısır ve Arap dünyasında kadın olmanın zorluklarını gözler önüne serer ve kadının ikincil plana
itilmesinin ve ezilmişliğinin ironik bir eleştirisini sunar.
Nevâl es-Sa'dâvî'nin 1975 yılında yayımladığı Đmra'e 'Inde Nuktati's-Sıfr adlı roman, kendisini koruma
bahanesiyle bedenini ve parasını sömüren bir kadın tüccarını öldürdüğü için idama mahkum edilen bir fahişenin
gerçek yaşam öyküsünü anlatır. Romana isim olan Nukta Sıfr yani sıfır noktası es-Sa'dâvî'nin tanımıyla "en
karanlık son" dur. Terim olarak, sınır çizgisi anlamında kullanılan bu ifade, mecaz anlamda hem bir son hem de
yeni bir başlangıcın ifadesi olarak düşünülebilir. Hayatı boyunca erkeklerin zulmü altında perişan bir hayat süren
ve bu zulmün neticesinde sokaklara düşen bir fahişe olarak sıfır noktasında bulunan Firdevs, kendi yaşamının
sınırına gelmiştir ancak onun hikayesi, aynı durumda olan ve ataerkinin zulmü altında ezilen diğer kadınlar için
sıradışı bir başkaldırının sembolü olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Roman, Yapı, Feminizm, Kadın, Nevâl es-Sa'dâvî, Sıfır Noktası.

STRUCTURE AND THEMES IN THE NOVEL OF NAWAL EL SAADAWĐ'S ĐMRA'E
'INDE NUKTATĐ'S-SIFR (WOMAN AT POINT ZERO)
Abstract
In almost all his works, dealing with gender discrimination, violence and abuse against women and the
current social position of women, Nawal El Saadawi, one of the most important writers of Egypt and the Arab
world as well as being, yet in her childhood, due to observing frequently the discrimination between girls and
boys both in her family and in her immediate vicinity, come to the fore as a key activist since the twenties,
advocating the rights of Arab women and the male-female equality in all platforms. El Saadawi reveals the
difficulties of being woman in the Arab world, and the women being pushed to the secondary plan, and she
provides an ironic critique of their oppressions.
Published by Nawal El Saadawi in 1975, Woman At Point Zero tells the real life story of a woman
sentenced to death for killing the woman seller who assert to protect her but exploit her body and currency. The
point zero, which was title of the novel, is the darkest end, in definition of El Saadawi. As used boundary line the
meaning of the term, one can think both end and new beginning, metaphorically. Living a miserable life under
the tyranny of men throughout his life, and as a result of this persecution, falling to the street as as a prostitute
who is in point zero, Firdaus is on the verge of his life; but, for other women in the same situation and patriarchy
are suffering under the persecution, his story has become a symbol of an unusual rebellion.
Key Words: Novel, Structure, Feminism, Woman, Nawal el Saadawi, Point Zero.

Giriş
Roman Hakkında
Nevâl es-Sa'dâvî'nin1 Đmra'e 'Inde Nuktati's-Sıfr adlı romanı, yaşanmış bir hayat
hikayesini ele alan yarı kurgusal bir romandır. es-Sa'dâvî bu romanın temelinin 1972 yılı
sonunda, feminist bir araştırmacı ve romancı olmayı seçtiği için, Sağlık Bakanlığı tarafından
Bakanlıktaki görevinden alınmasından sonra atıldığını; akıl hastanelerindeki ve
hapishanelerdeki nevrozlu hastalarla ilgili bir araştırma yürütürken Kanatir Cezaevi'nde
tanıdığı bir kadının etkisiyle yazdığını belirtir.
∗

Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, yusufkoseli@hotmail.com
1
Yazarın kapsamlı biyografisi ve eserleri için bkz. Nawal el Saadawi, Daughter of Isis, Zed Books, London,
1999; Nawal el Saadawi & Sherif Hetata, Walking Through Fire: A Life Of Nawal el Saadawi, Zed Books,
London, 2002.
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Daha önce bir cezaevinin görünüşü ya da işleyişi hakkında bildiği, sadece izlediği
filmlerde gördüğü ile sınırlıyken; Firdevs'le görüşme esnasında, cezaevi hakkında çok şey
öğrenmiş ve serbestçe girip çıkmaya başlamıştır ancak yaklaşık sekiz yıl sonra Enver Sedat
Hükümeti'nin yayımladığı bildiriyle tutuklanan 1035 kişi gibi o kapıdan bir tutuklu olarak
girer.
Firdevs'in hikayesinden o kadar çok etkilenmiştir ki, cezaevinde kaldığı üç ay boyunca
adam öldürmekten hüküm giyen diğer kadınları dikkatle inceler. Bazıları ona Firdevs'i
anımsatsa da, hiç biri onun gibi değildir. es-Sa'dâvî'ye göre; onu diğer kadınlardan ayıran
sadece görünüşü, tavırları ve konuşmaları değil, yaşamı toptan reddedişi ve ölüme meydan
okuyuşudur.
Yaşamın Firdevs'i sürüklediği ve romana isim olan sıfır noktası es-Sa'dâvî'nin
tanımıyla "en karanlık son" dur. Terim olarak, sınır çizgisi anlamında kullanılan bu ifade,
mecaz anlamda hem bir son hem de yeni bir başlangıcın ifadesi olarak düşünülebilir. Sıfır
noktasında olan Firdevs, kendi yaşamının sınırına gelmiştir ancak kendisinin durumuna düşen
ya da zulüm altında ezilenler için yeni bir başlangıcın sembolü olarak düşünülebilir. Nitekim
es-Sa'dâvî: "Bütün zavallılığına ve umarsızlığına rağmen bu kadın benim gibi yaşamının son
anlarına şahit olan herkese yaşama, sevme ve kendilerini gerçek özgürlük haklarından
mahrum bırakan bütün güçlere karşı direnip bu güçleri yenme isteği ve azmi kazandırmıştır"
diyerek bu durumu dile getirir (es-Sa'dâvî, 1983: Đntroduction).
Roman Đngilizce tercümesinin önsözünde yazarın kendisinin de belirttiği gibi 1973
yılında Arapça olarak yazılmış ve Dâru'l-Âdâb Yayınları tarafından Beyrut'ta basılmıştır.
1983 yılında yazarın kocası Şerif Hetâta tarafından Woman At Point Zero adıyla ingilizce'ye
tercüme edilen roman Zed Books yayınları tarafından Londra'da yayımlanmıştır. 1987 yılında
Selma Demiröz tarafından Türkçe'ye de tercüme edilen roman, Metis Yayınları tarafından
basılmıştır.
1. Romanın Teknik Yapısı
1.1. Anlatıcı ve Bakış Açısı
Anlatma esasına bağlı edebi metinlerin temel unsurlarından biri ve belki de en
önemlisi olan anlatıcı ve bakış açısı genel itibarıyla; "Ben" (kahraman anlatıcı ve bakış açısı),
"O" (üçüncü tekil şahıs anlatıcı ve hâkim/tanrısal bakış açısı), Tanık/müşahit anlatıcı ve onun
bakış açısı olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır (Tekin, 2002: 46-55; Aktaş,1991:
79-113).
"Bir anlatıcı açısından hikayede var olmanın en basit ve en kesin şekli, bu anlatıcının
kendi hatıralarını anlatmak ve kendi günlüğünü yayımlama şeklidir. Hikayeye malzeme teşkil
edecek herşeyi tam olarak görebilmesi için kendisine merkezi bir yer sağlaması gerekir. KişiObje (subject-object) zıtlığını -en azından teorik açıdan- gösterme imkanı verdiği sürece, dar,
sübjektif ve şüpheli bir bakış açısı olduğu kadar imtiyazlı bir bakış tarzıdır: Kişi, anlatının
objesi durumundadır... Kendi hayatı ile ilgili olarak, başlangıç noktasını ve varış noktasını
önceden bilir. Yaptığı işin ipuçlarını ve sonuçlarını iyi bildiğinden, herşeyi bilen bir
Tanrıyazar gibi, genelierne yoluna gidebilir, bir ahlak anlayışı çizebilir ve yargılarda
bulunabilir" (Bourneur&Quellet, 1989: 80).
Đmra'e 'Inde Nuktati's-Sıfr adlı roman, iki ayrı anlatıcı tarafından anlatılır. Üç
bölümden oluşan romanın birinci bölümünde anlatıcı, çeşitli suçlardan hüküm giyen kadın
mahkumlar hakkında bir araştırma yapmak için Kanatir Cezaevi'ne giden ve romanın başkişisi
Firdevs'le görüşme imkanı bulana kadar geçen süreci anlatan kahraman anlatıcıdır. Ancak
anlatıcı kahraman, Firdevs'le karşılaştıktan sonra kendi hayat hikayesini anlatmak üzere
anlatma görevini Firdevs'e devreder.
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Đkinci bölümde anlatıcı, "ben anlatıcı" olarak romanın başkişisi Firdevs'tir. Firdevs
idam edildikten sonra ise son izlenimlerini ve duygularını aktarmak üzere anlatma görevini
tekrar birinci kahraman anlatıcı üstlenir ve sonuç mahiyetindeki oldukça kısa bir bölümle
anlatma işini sona erdirir. Her iki anlatıcı da olaylara kahraman bakış açısıyla bakar; diğer bir
deyişle gerek kahramanlar gerekse mekanlarla ilgili bilgileri sadece birebir şahit oldukları ve
duyduklarıyla sınırlıdır.
Birinci ve üçüncü bölümdeki anlatıcının, romanın kahramanlarından biri olmasının
yanı sıra romanın önsözünde yazarın ifade ettiği: "Bu kitabı Kanatir Cezaevi'nde tanıdığım
bir kadının etkisiyle yazdım" ve romanın ilk cümlesi olan "Gerçek bir kadının öyküsüdür bu.
Onunla bir kaç yıl önce Kanatir Cezaevi'nde tanıştım" ifadelerinde hareketle bizzat yazarın
kendisi olduğu sonucuna varılabilir.
Đkinci bölümde Firdevs: "Bırak konuşayım, sözümü kesme. Seni dinleyecek zamanım
yok" diyerek anlatma görevini devralır ve hatırlayabildiği ilk çocukluk yıllarından itibaren
idam cezasının infaz edilmesine kadar başından geçen olayları, kahraman bakış açısıyla
anlatır.
1.2. Olay Örgüsü
Anlatma esasına bağlı edebi metinlerde en az anlatıcı ve bakış açısı kadar önemli olan
bir diğer unsur vaka zinciridir. Zira vaka olmadan anlatıcının varlığı da gereksizdir. Bu açıdan
vaka ya da vaka zinciri, bu tür metinlerde esas unsurdur denilebilir. "Herhangi bir sebeple bir
arada bulunan veya birbiriyle ilgilenmek mecburiyetinde kalan fertlerden en az ikisinin
karşılıklı münasebetlerinin tezahürü" (Aktaş, 1991: 48) şeklinde ifade edilen vaka, ister tek
ister birbirine girişik birkaç vakadan oluşsun, neticede bir bütün olan metin halkasının
"merkezi fonksiyonlu çekirdekleridir" (Aktaş, 1991: 51).
Đmra'e 'Inde Nuktati's-Sıfr adlı roman, yazarı tarafından sadece rakamlarla gösterilen
üç bölümden oluşur. Her bölüm kendi içerisinde bir neden-sonuç ilişkisiyle bağlantılıdır.
Dolayısıyla biz de romanı, olay örgüsü ve kisilerin olay örgüsüne katılımına bağlı olarak üç
bölüm halinde ele alabiliriz:
1.2.1. Bölüm 1 (1. Metin Halkası)
V1. Çeşitli suçlardan hüküm giymiş kadınlar üzerinde bir araştırma yapan kahraman
anlatıcının, adam öldürmek suçundan idama mahkum edilen bir kadın mahkumun hikayesini
duyması ve onunla görüşmek istemesi.
V2. Kadın mahkumun kahraman anlatıcıyla görüşmeyi reddetmesi.
V3. Bir kaç defa girişimde bulunan kahraman anlatıcı tam ümidini kesmişken,
Firdevs'in kendisyle görüşmeyi kabul ettiğini gardiyanın haber vermesi.
V4. Kahraman anlatıcının, Firdevs'le ilk karşılaşması ve hayat hikayesini onun
ağzından dinlemesi.
1.2.2. Bölüm 2 (2. Metin Halkası)
Metin halkasının ikinci bölümünü oluşturan vaka halkasını, kişiler ve mekanların
değişimine bağlı olarak sekiz birime ayırmak mümkündür:
Birim 1
V1. Firdevs'in çocukluğundan itibaren anne, baba ve amcasıyla yaşadıklarını anlatarak
başlaması.
V2. Anne ve babası öldükte sonra Kahire'de yaşayan amcasının himayesine girmesi ve
ilkokula başlaması
Birim 2
V1. Amcasının evlenmesi ve Firdevs'in yatılı olarak ortaokula gönderilmesi.
V2. Đkbal Hanım'ı tanıması ve anlam veremediği bir duyguyu ilk kez onda hissetmesi.
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Birim 3
V1. Ortaokulu bitirdikten sonra yengesinin baskısı ve amcasının onayıyla kendisinden
çok yaşlı olan Şeyh Mahmûd'la evlendirilmesi.
V2. Sürekli olarak kocasının şiddetine maruz kalması ve ondan kaçıp sokaklara
sığınması.
V1. Kafede otururken kendisiyle ilgilenen Beyumi adında bir adamla tanışması.
V2. Beyumi'nin kendisine şiddet uygulaması ve erkeklere pazarlamasına bir süre
katlandıktan sonra tekrar kaçıp sokaklara sığınması.
Birim 5
V1. Şerife'yle tanışması.
V2. Şerife'nin evindeyken gözü açılan ve hayatın çarpıklıklarını iyice öğrenen
Firdevs'in tekrar sokaklara kaçması.
Birim 6
V1. Muhtelif erkeklere birlikte olması ve bedeni karşılığında ilk kez bir adamın
kendisine para vermesi neticesinde paranın gücünü fark etmesi.
V2. Kazandığı paralar ve gün geçtikçe artan şöhreti sayesinde "üst sınıf" bir hayata
kavuşması ve bir dostunun "sen saygın bir kadın değilsin" sözü üzerine namuslu bir hayat
yaşamaya karar vermesi.
Birim 7
V1. Bir şirkette sekreter olarak işe başlaması ve hayatında ilk kez aşkı tanıması.
V2. Aşık olduğu adam tarafından terk edildikten sonra tekrar sokaklara dönmesi.
Birim 8
V1. Kısa sürede büyük bir üne ve paraya kavuşması.
• Marzuk adlı bir kadın satıcısının, onu kormak bahanesiyle bedeninden ve parasından
pay almak için baskıları artınca Marzuk'u bıçaklayarak öldürmesi.
V2. Cinayetten sonra sokaklarda dolaşırken bir Arap prensin onu evine götürmesi ve
bedeni karşılığında verdiği büyük meblağı prensin gözleri önünde paramparça ederek "güç"e
meydan okuması.
V3. Firdevs'in tutuklanması ve idama mahkum edilmesi.
V4. Hikayesini anlattıktan sonra Firdevs'in hücresinden alınıp idam edilmesi.
1.2.3. Bölüm 3 (3.Metin Halkası)
V1. Kahraman anlatıcının, hikayesini dinlediği Firdevs'e acımak yerine onu çok güçlü
addederek yüceltmesi.
Romanı, KORA (Korkmaz, 2005:160) şemasında değerler açısından şöyle göstermek
mümkündür:

KĐŞĐ

ÜLKÜDEĞER
(Tematik Güç)
Psikiyatrist, Firdevs,

KAVRAM

Güç, Saygınlık, Cinsel Haz, Tercih
Hakkı, Özgürlük, Aşk,

SĐMGE

Kahire, Sokaklar, Göz, Para, Kitap,

KARŞIT DEĞER
(Karşıt Güç)
Amca, Yenge, Şeyh Mahmud,
Beyumi, Marzuk, Kamusal Güç,
Ataerkil Güç,
Çaresizlik, Saplantılar, Esaret,
Şiddet, Đhanet,
Köy, Korku, Kir, Cehalet, Günah,
Ev,
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1.3. Kisiler
Romandaki kişiler birçok farklı sınıflandırma yapılarak analiz edilebilir. Roman
kişilerini "tip" ve "karakter" (Kaplan, 1985: 7) olarak sınıflandırabilmenin yanı sıra "yalınkat"
veya "yuvarlak" (Forster, 1982: 108) kahramanlar olarak sınıflandırmak da mümkündür. Aynı
zamanda vakadaki durum ve ağırlıklarına göre kişileri; asıl kahraman veya birinci dereceden
kahraman, norm veya yardımcı kahraman, hasım ya da kart kahraman, obje/fon/dekoratif
unsur olarak kullanılan kahraman (Aktaş, 1991: 153-158) olarak sınıflandıranlar da vardır.
Biz bu romanda kişileri, başkahraman, norm karakter, kart karakter ve fon karakter olarak
sınıflandıracağız ancak bu sınıflandırmayı roman kişilerinin fazla oluşu yüzünden ilkönce
kadın kahramanlar ve erkek kahramanlar olmak üzere iki gruba ayırmak suretiyle yapacağız:
1.3.1. Kadın Kahramanlar
1.3.1.1. Firdevs:
Anlatıda “yapıyı oluşturan bütün unsurların merkezi” konumunda bulunan kişiye
başkişi veya daha yaygın bir nitelemeyle asıl kahraman “protagonist” denir. Başkişi,
“Romanda en ilgi çekici soruların ortaya atılmasına hizmet eden araçlardır; bütün romanda
ifade edilen ahlak felsefesinin somutlaştırılmasına hizmet ederler" (Stevick, 2004: 138, 173).
Kendi bakış açısından ve kendi anlatımıyla naklettiği hayat hikayesindeki olayların her
anında bire bir bulunan Firdevs, romanın birinci dereceden kahramanıdır. Küçük bir köyde
ailesiyle birlikte yokluk içinde bir hayat süren, anne ve babasını kaybettikten sonra on dokuz
yaşına kadar amcasının himayesinde kalan Firdevs, zorla evlendirildiği kocasının zulmünden
kaçıp sokaklara sığınan ve neticede de kötü yola düşen bir fahişedir.
Hayatı boyunca farklı duygular arasında gelgitler yaşayan Firdevs, kendisini erkeklere
pazarlayan Şerife'nin evinden kaçana kadar aslında yaşamdan ne beklediğinin ve hangi hedefe
doğru gittiğinin pek farkında değildir. Ortaokul yıllarında başarılı bir öğrenciyken hevesle
sarıldığı kitaplar ona belli belirsiz bir yol çizmiştir ancak Firdevs'in hangi yolu izleyeceğine
karar verene kendisi değil hep başkaları olmuştur. Şerife'nin, kendisine sürekli: "Sen güzel ve
kültürlü bir kadınsın, senin değerini başkalarının belirlemesine izin verme" kabilinden
telkinleri sayesinde kitap ve bilgiyle ulaşamadığı saygınlığı bedeniyle elde etmeye karar
vermiştir. Bir ara asıl saygınlığın namuslu bir hayat yaşayarak elde edileceğine inanıp bir
şirkette sekreter olarak çalışmaya başlamış ve bir pansiyonda tuvaleti bile müşterek olan bir
oda kiralayarak zor koşullar altında yaşamıştır. Koşullar ne kadar zor olursa olsun Firdevs,
şirkette çalıştığı üç yıl boyunca patronu ve amirleri de dahil hiç bir erkeğin kendisine
yaklaşmasına izin vermemiş, şirketteki memurlardan Đbrahim'e aşık olup Đbrahim'in ihanetine
uğradıktan sonra tekrar sokaklara dönmüştür.
Gözü artık iyice açılmış olan Firdevs, hiç olmayacak yüksek fiyatlar istese de
kendisine hayır diyemeyecek erkekler tarafından kuşatılmıştır ve kısa sürede en çok aranan
fahişelerden biri haline gelmiştir. Kendi tabiriyle "başarılı bir fahişedir" ve ülkenin çok
önemli şahsiyetleri, kendisiyle birlikte olmak için her şeyi gözden çıkarmaya hazırdır.
Herşey yolunda giderken, kendisini sahiplenmeye çalışan bir kadın tücacrını öldüren
Firdevs, tutuklanıp idama mahkum edilir. Hayat hikayesini kahraman anlatıcıya anlattıktan bir
süre sonra da cezası infaz edilir. Yazar anlatıcının, Firdevs'i özetlediği "gerçek bir kadın"
ifadesi onun her şeye, herkese karşı tek başına verdiği mücadeleden, neticesi ölüm olsa bile,
"başı dik" olarak ayrılması yüzündendir.
1.3.1.2. Yazar/Kahraman Anlatıcı:
Norm karakterler, ‘eserin özünü genişletmek, desteklemek ve güçlendirmek’ için
kullanılırlar. Yazar, zaman zaman bu kişilere sözünü emanet eder ve onları kendi adına
romanda konuşturur. “Norm karakterler, eserin başkişisinin sahip olması gereken
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nitelikleriyle, yazarın tercihini ifade edebilir. Bazen derinlemesine anladığı gerçekleri
yansıtarak, bazen de sağduyunun ve aklı başında gerçeğin sözcüsü olarak roman başkişisinin
moral körlüğünü ve hatalarını aydınlığa çıkarabilir” (Stevick, 2004: 179).
Firdevs'in hayat hikayesini öğrendikten sonra, onun hayatındaki olaylar üzerinde hiç
bir etkisi olmasa da, baş kişinin tarafında olup onu destekleyen tek kişi olan yazar/kahraman
anlatıcı bir norm karakterdir. Çeşitli suçlardan tutuklu ya da hüküm giymiş bir grup kadın
mahkumun kişilik yapıları üzerine bir araştırma yürüten yazar/kahraman anlatıcı, cezaevi
doktorundan, adam öldürmekten dolayı idama mahkum edilen bir kadın mahkum
bulunduğunu ama bu kadının diğer kadın katillere hiç benzemediğini duyar ve büyük bir
merakla bu kadın mahkumla görüşmek ister. Ancak Firdevs, hiç kimseyle görüşmeyi kabul
etmemektedir. Yazar/kahraman anlatıcı birkaç kez şansını dener ancak sonuç alamaz. Tam
ümidini kesmek üzereyken Firdevs'in kendisiyle görüşeceği haberini alır ve heyecanla
Firdevs'in kaldığı tek kişilik koğuşa gider.
Yazar anlatıcı zaman zaman onunla görüşmekte neden bu kadar ısrar ettiğini sorgulasa
da bunun cevabını bulamaz. Hatta bir ara kendine kızmış ve "Kim bu Firdevs? Topu topu
bir..." diyecek olmuştur ancak onunla karşılaşınca ne kadar yanıldığını anlamıştır. Firdevs'in
davranışı, duruşu ve ses tonunun bir anda kendisini etki altına almasına hayret etmiş ve o
andaki bu etkinin nedenini dikkatle gözlemlemeye çalışmıştır. Nitekim onun hayat hikayesini
başından sonuna kadar dinleyip, infaz edilmek üzere hücreden alınıp götürülmesini üzüntüyle
izledikten sonra kararını vermiştir: "Firdevs hem kendisinden hem de birçok hemcinsinden
çok daha cesur bir kadındır."
1.3.1.3. Şerife:
Firdevs'in hayatında önemli bir yeri olan Şerife Salah ed-Deynî, ağına düşürdüğü
kadınları pazarlayan bir muhabbet tellalıdır. Firdevs'i bir gece sokakta tek başına oturuken
görür ve avı hakkında her şeyi bilen bir avcı ustalığıyla ona yaklaşır. Kısa bir sohbetten sonra
Firdevs'i alıp evine götürür. Firdevs'e karşı oldukça nazik ve şefkatlidir. Henüz çok genç ve
tecrübesiz olan Firdevs'in neler yaşadığını ve ne kadar çok acı çektiğini öğrenince daha fazla
acır ev bir ayndan da onu hayatın zorluklarıyla baş edebilecek şekilde yetiştirmeye çalışır. Her
ne kadar Firdevs'i sömürüp onun sırtından para kazanmak için bunları yapıyor olsa da
Firdevs'in yaşantısının yeni bir boyut kazanmasında Şerife'nin rolü çok önemlidir. Firdevs,
Şerife'nin kendisi ve hayatı üzerindeki etkisini şu ifadelerle dile getirir:
"Şerife'nin ellerinde toy bir çırak olmuştum. O benim gözlerimi hayata, belelğimde
çakılı kalmış geçmişimdeki, çocukluğumdaki olaylara açtı. Gizli kalmış anılarımı, yüzümle
bedenimin bilinmedik yerlerini ortaya çıkardı; onların farkında olmamı ve ilk kez "ben"i
görmemi sağladı" (s. 66).
Firdevs'in, bir nevi yaşam koçu olan Şerife'nin evinden kaçmasında sonra Şerife'nin
romandaki görevi sona erer ve bir daha roman boyunca onun hakkında bilgi verilmez.
1.3.1.4. Yenge:
Romanın fon karakterlerinden biri olan yenge temsili Firdevs'in hikayesinde çok az bir
yer işgal etse de etkisi çok uzun süren bir kabus gibidir. Amcasının, hocalarından birinin kızı
olan ve mecburiyetten dolayı evlenmek zorunda kaldığı yengeye karşı Firdevs'in ilk öfkesi,
amcasıyla birlikte huzurlu bir hayat sürerken aniden ortaya çıkıp her şeyi alt üst etmesi
yüzündendir. Firdevs muhtemelen onu amcasını elinden alan ve huzurunu kaçıran bir rakip
olarak görmektedir. Yenge daha eve gelir gelmez fazlalık olarak düşündüğü Firdevs'i önce
yatılı okula göndermek daha sonra da altmış ayşından büyük dul amcasıyla evlendirmek
suretiyle onu başından atmaya çalışır. Firdevs'in evliliği konusunda kocasına o kadar baskı
yapar ki amca elinde büyümüş olan Firdevs'in altmış yaşından daha büyük bir adamla
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evlenmesine zoraki razı olur. Şeyh Mahmud'la mecburen evlenen Firdevs'in, yengeye karşı ilk
öfkesi artık nefrete dönüşmüştür. Firdevs'in onu tasvir ederken sarf ettiği: "kısa boylu, şiman,
beyaz tenli bir kadındı. Yürüken hantal bedeni, semiz bir ördek gibi paytak paytak salınırdı.
Sesinin yumuşaklığı sakinliğinden değil, zalimliğinden kaynaklanıyordu. Gözleri iriydi ama
feri kaçmış, geriye karanlık, mahmur bir kayıtsızlıktan başka bir şey kalmamıştı" (s. 33)
ifadeler hem ona karşı hissetiği ilk öfkenin hem de daha sonraki nefretin sessiz çığlıklarıdır
denilebilir.
1.3.1.5. Anne/Đkbal Hanım:
Firdevs'in çoğunlukla zalim bir kadın olarak hatırladığı anne, her şeye rağmen
"simsiyah iki yuvarlak"tan yansıyan şefkat ve merhamet parıltıları"yla önemli bir figürdür.
Firdevs annesini çok küçük yaşta kaybetmiştir. Gerçek annesinin öldüğünü ise uzun süre
sonra, anne olarak bildiği kadının "sanki hiç ışık değmemiş gibi bakan" gözlerine dikkatlice
bakınca anlamıştır. Çünkü bu gözler "tam düşecekken kendisini tutup kaldıran", "içlerinde
güneş ya da ay ışığı oynaşıyormuş gibi, baktığı zaman akın daha ak, karanın daha kara
olduğu, kapkara iki yuvarlağı çevreleyen apak halkalar" (s. 28) değildir.
Firdevs'in hayatında anne, "göz" figürüyle özdeşleşmiştir. Aynı özdeşleştirme ortaokul
yıllarında öğretmeni olan Đkbal Hanım'da da yankısını bulur. Đkisinin ortak özelliği "simsiyah
iki yuvarlak ve apak halkalar"dır. Đkbal Hanım, Firdevs'in, annesinin yerine koymaya çalıştığı
tek kişi omakla birlikte, okul arkadaşlarının adına "aşk" dedikleri çok farklı bir duyguyla da
özdeşleştirdiği bir karakterdir.
1.3.1.6. Vefaya/Fethiye:
Her iki karakter de bir süre kahraman anlatıcının yanında bulunmuş olsa da onun
yaşamında çok fazla etkileri olmayan fon karakterlerdir. Vefaya ortaokul yıllarında en samimi
olduğu tek sırdaşıdır. Firdevs'e sürekli aşktan bahsederek adeta onun yüreğine aşk tohumları
atıp filizlenmesi için sürekli aşk muhabbetleriyle sulayan br bahçıvan gibidir. Fethiye ise
şirkette bir süre birlikte çalıştığı bir memur arkadışıdır. Yıllar önce Firdevs'in kalbine aşk
tohumları atan Vefaya'nın tamamlayıcısı gibidir. Hatta her ikisinin de ayrı zamanlarda ve
mekanlarda Firdevs'le aralarında geçen diyalog birbirinin tıpatıp aynısıdır: Vefaya ile
aaralarında geçen diyalog şu şekildedir:
"- Firdevs, sen Đkbal Hanım'a aşık mısın?
- Asla, Vefaya.
- Öyleyse neden her akşam ondan bahsediyorsun?
- Ben mi? Hiç de değil, sen her şeyi abartırsın zaten, Vefaya...
- Đkbal Hanım harika bir öğretmen...
- Evet.. Ama o kadın. Ben bir akdına nasıl aşık olabilirim" (s. 42).
Fethiye ile aralarında da şu diyalog geçmektedir:
"- Firdevs, sen Đbrahim'e aşık mısın?
- Yo, nerden çıkardın?
- O zaman neden onun adı geçtiğinde hep titriyorsun?
- Ben mi? Asla titremiyorum, sen hep abartırsın zaten Fethiye.
- Đbrahim iyi bir insan ve devrimci.
- Biliyorum. Ama ben küçük bir memurdan başka bir şey değilim. Đbrahim benim gibi
bir zavallıya neden aşık olsun." (s. 93)
1.3.1.7. Hele:
Firdevs'in henüz konuşmayı bile tam olarak sökmemiş küçük kuzenidir. Romanın fon
karakterlerinden biri olan Hele, Firdevs'le oyunlar oynayan, eğlenen ve onunla riyasız bir
ilişkisi olan tek kişidir. Firdevs, Şeyh Mahmud'la evlenmemek için gizlice evden kaçarken
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kapının ağzında, gitmemesi için elini, eteğini çekiştirip, henüz adını tam telaffuz edemediği
için "Devs! Devs!" diyerek ağlar. Hele'nin, fon karakter olmasına rağmen romandaki önemi,
Firdevs'in onu, gitmemesi için amcasının bacağına yapışıp ağlayan kendi çocukluğuyla
özdeşleştirmesinden kaynaklanmaktadır.
1.3.1.8. Sadiye:
Firdevs'in amcasının evinde hizmetçi olan Sadiye, romanın diğer bir fon karakteridir.
Yengesi tarafından Firdevs'in sürekli olarak kıyaslandığı kişidir. Firdevs'in onunla tek ilişkisi,
soğuk bir kış gecesi yerde yatmasına gönlü el vermeyip yatağına çağırması ve üşümemek için
sarılıp birlikte uyumalarıdır. Ancak yenge odaya girip durumu görünce her ikisini de
dövmüştür.
1.3.2. Erkek Kahramanlar
1.3.2.1. Amca:
Firdevs'in hayatında en önemli kişilerden biri olan amca aynı zamanda onun
hayatındaki en karmaşık figürdür. Öyle ki Firdevs, amcasına karşı hissettiği şeyin tam olarak
ne olduğunu yıllar sonra Şerife'den öğrendiği "hayat dersleri" esansında fark eder: "Aslında
amcasını hiç sevmemiştir" (s. 66).
el-Ezher'de okuduğu için Kahire'de yaşayan ve sadece tatillerde köye gelen amca ilk
çocukluk yıllarında Firdevs'in tek idolüdür. Firdevs onun köydeki perişan hayattan uzakta,
şehirde dilediği gibi yaşadığı özgür ve çağdaş bir yaşantısı olduğunu düşünmektedir. Saygın
bir okulda saygın insanlarla birlikte okuyor olması bile tek başına her şeyden daha önemlidir.
Tatillerde köye geldiği zaman Firdevs'le yalnız kaldığı her fırsatta okuduğu kitabın altından
elini uzatarak Firdevs'in bacaklarında dolaştırsa bile o, Firdevs için anne ve babasından bile
daha çok sevdiği bir kişidir. Öyle ki, tatil bitip amcası kahire'ye döneceği zaman tren
istasyonunda bacaklarına yapışır ev kendisini de götürmesi için yalvarır.
Anne ve babası öldükten sonra amca, Firdevs'in velayetini üstlenir ve onu Kahire'ye
götürür. Birlikte yaşadıkları hatta çoğu zaman aynı yatakta birlikte uyudukları evdeki ilişkinin
boyutu hakkında kesin ifadeler olmasa da, amcasının eskiden olduğu gibi tacizlerine devam
ettiği ve Firdevs'inde bundan gizli bir haz duyarak sesini çıkarmadığı sonucunu çıkarabiliriz.
Her halükarda amca Firdevs'in batağa sürüklenmesinin asıl sorumlusudur çünkü bunu bizzat
Firdevs'in kendisi itiraf eder. Şerife ile tanıştığı zaman kendisine: "ilkönce kim başladı?
Baban mı? Ağabeyin mi? Ya da amcalarından biri mi?" diye soran Şerife'ye, utanarak:
"Amcam" (s. 64) karşılığını verir.
Bununla birlikte amca, Firdevs için bilgi, okul ve saygınlığın temsilidir. Okumayı ilk
kez ondan öğrenmiş, onun sayesinde kitapları sevmiş ve okulu saygınlıkla özdeşleştirmeyi
ona bakarak yapmıştır. Amcasının sayesinde ilkokulu ve ortaokulu okumuş ve en azından
ortaokul diploması alabilmiştir. Firdevs, ortaokul diplomasını bile roman boyunca birkaç
yerde bir saygınlık göstergesi olarak kullanır. Ne var ki üniversiteye gönderme konusunda
amca sanki önceki adam değilmiş gibi birden bire değişmiştir. Bu defa tamamen kendisinin
karşısında olan yengesi, ondan kurtulmak için olsa bile, üniversiteye göndermesi için ısrar
etmiş ancak amacası: "Benim gibi saygıdeğer bir şeyhin, dini bütün bir adamın, yeğenini
erkeklerin arasına göndermesi ne demek, biliyor musun?" (s. 47) diyerek Firdevs'i
üniversiteye göndermeyi reddetmiştir. Ancak iş, onu yaşlı bir adamla evlendirmeye gelince,
adam varlıklı biri olduğu için, bu evliliğe derhal onay vermiş ve Firdevs'in üniversitede
okuyup saygın bir kişi olması yerine, zalim bir koca elinde heba olup sokaklara düşmesine
neden olmuştur.
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1.3.2.2. Baba:
Romanın fon karakterlerinden biri olan baba, aslında genel anlamda geleneksel düzene
sıkı sıkıya bağlı kırsal Arap erkeğini temsil eder. Firdevs'in ifadesiyle o, yaşam hakkında çok
az şey bilen cahil, yoksul bir köylüdür. Onun yaşam hakkında tek bildiği; "ürün nasıl
yetiştirilir, zehirlenen bir sığır ölmeden pazara nasıl ulaştırılır; bakire bir kız, başlık parasına
nasıl satılır; olgunlaşan ürün en kısa sürede nasıl kaldırılır; kahyanın önünde nasıl iki büklüm
durulur; kadın nasıl dövülür ve anasından emdiği süt her gece nasıl burnundan getirilir"den
ibarettir (s. 22).
Firdevs, çok küçük yaşta kaybettiği babasını, sürekli annesini döven ve çocuklarını
uyuttuktan sonra kendine ayrılan yemeği ağzını şapırdata şapırdata yiyen merhametsiz ve
zalim bir adam olarak hatırlamaktadır.
1.3.2.3. Şeyh Mahmûd:
Firdevs'in on dokuz yaşındayken evlenmek zorunda kaldığı yaşlı kocasıdır. Aralarında
kırk yaştan fazla fark vardır. Çenesiyle dudağını arasında, bazen kuru kalan bazen de bozuk
bir musluktan sızan damlalar gibi irin akıtan bir yarası vardır. Oldukça zengindir ancak evli
kaldıkları sürece Firdevs'i yokluk içinde bir hayata mahkum etmiştir. Geçmiş yaşına rağmen
cinsel arzularını ön planda tutmaktadır. Firdevs'in ise cinsel anlamda ondan hissettiği tek şey
acıdır. Her şeye rağmen ona katlanıp, gönlünü hoş tutmak için çabalarken, Şeyh Mahmûd
sudan bahanelerle Firdevs'i dövmeye başlar. Şiddetin dozu artınca Firdevs ilkönce amcasının
evine sığınır ancak yengesinin baskısıyla amcası tarafından tekrar kocasının evine gönderilir.
Şeyh Mahmûd'un giderek artan şiddetine tahammülü kalmayan Firdevs bu kez kendini
amcasının evine değil, sokakalara atar.
Firdevs'in yaşlı kocası hakkında: "Evden hiç çıkmazdı, bir fincan kahveye bir kaç
kuruş vermemek için kahveye bile gitmezdi... Sabun tozu kazara yere düşüp içinden birkaç
tanecik etrafa dağılsa bağırıp çağırır; yemek yaparken kaşığı yağ tenekesine biraz fazla
daldırsam çileden çıkardı... Çöpçü çöpleri almaya geldiğinde ben çöp bidonunu kapıya
çıkarmadan önce çöpleri didik didik edip içinde ne olduğunu kontrol ederdi." ifadelerinden
hareketle Şeyh Mahmûd'un bir karakter değil, tip olduğu sonucuna varılabilir.
1.3.2.4. Đbrahim:
Romanda önemli bir yer işgal etmese de Firdevs'in hayatında önemli bir yere ve etkiye
sahip olan Đbrahim, bir şirkette memeur olarak çalışan ama daha sonra şirket bünyesinde
oluşturulan devrimci komitenin başkanlığına getirilen bir gençtir. Firdevs, onun çalıştığı
şirketet çalışmaya başladığında onu tanır ve ona aşık olur. Ancak bir süre sonra Đbrahim,
müdürün kızıyla nişanlanınca Firdevs önce şirketi daha sonra da saygın bir kişi olmak için
çabaladığı "namuslu yaşam"ı terk edip sokaklara döner.
Đbrahim Firdevs için hayatında ilk kez tattığı aşkın sembolüdür. Hatta yıllar önce
kaybettiği haz duygusunu tekrar bulacağını ümit ettiği kişidir. Ne var ki Đbrahim Firdevs
yerine, müdürünün kızını tercih edince Firdevs'in tüm hayalleri hatat tüm yaşamı allak bullak
olur. Onu fahişe olmaya sürükleyen amcası ya da yaşlı kocası neyse; namuslu bir yaşam
sürmeye çabalarken onu tekrar sokaklara iten Đbrahim de odur.
Dört yıl sonra karşılaştıkları zaman Đbrahim onunla birlikte olmayı talep eder ancak
hala aşık olan Firdevs bu talebi kabul etmez. Bir kaç yıl sonra Đbrahim'in ısrarlarına
dayanamaz ve onunla birlikte olur ve bedeninin karşılığıni ödemesini isteyerek kendince
Đbrahim'den intikamını aldığını düşünür. Çünkü o gün anlamıştır ki, onun büyük aşkı tek
taraflıdır ve Đbrahim aslında kendisine hiç aşık olmamıştır.
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1.3.2.5. Beyumi:
Firdevs, kocasının evinden kaçtıktan sonra bir kafeye oturduğunda, yüzü gözü çürük
içinde onu görüp, haline acıyan ve himayesine alan kişidir. Önceleri Firdevs'e o kadar kibar
davranır ki, Firdevs onu babasıyla özdeşleştirir ve onun sayesinde, aslında babasından nefret
etmediğini hatta onu sevmiş olabileceğini düşünmeye başlar.
Beyumi, Firdevs tarafından: "Poratakal mı seversin, mandalina mı?" (s. 58) diye
sorarak kendisinin de bir tercih hakkı olduğunu ilk defa fark etmesini sağlayan; öte yandan,
bir süre sonra ortaokul diploması olduğunu ve çalışmak istediğini söyledikten sonra tıpkı
kocası gibi ona şiddet uygulayan ve daha da kötüsü onu erkeklere pazarlamak suretiyle onu
sömüren bir kan emici olarak iki farklı şekilde hatırlanmaktadır.
1.3.2.6. Marzuk:
Kart karakter olarak tanımlanabilcek kişilerden biri olan Marzuk, romanın sonlarına
doğru, Firdevs çok zengin ve şöhretli bir fahişe olduğu zaman onun hem bedeninden hem de
kazandığı paradan pay almak için ortaya çıkan bir kadın tüccarıdır. Kendi ifadesine göre
Marzuk "bir işadamıdır ve sermayesi de kadın bedenidir" (s. 107).
Bir süre zorla ve tehditle Firdevs'in hem bedenini hem de parasını sömürür. Ancak
Firdevs, bunun böyle devam edemeyeceğini söyleyip evden ayrılmaya kalkınca bıçağı çıkarıp
öldürmekle tehdit eder. Firdevs ise ondan atik davranıp bıçağı kapar ve boynuna saplayıp onu
öldürür.
1.3.2.7. Muhammed:
Firdevs için cinsel hazzın sembolü olan Muhammed, romanın fon karakterlerinden
biridir. Küçük bir çocukken, köyde birlikte koşup zıpladığı, derede birlikte yüzdüğü ve mısır
saplarından yapılma küçük sığınakta evcilik oynadığı küçük bir çocuktur. Firdevs'in cinzel
haz saplantısının ilk mimarıdır. Çünkü Firdevs yaşamı boyunca, Muhammed'in keşfettiği o
haz noktasını bulmak için çabalar.
1.3.2.8. Diya:
Romanın fon karakterlerinden biri olan gazeteci-yazar Diya, Firdevs'in zaman zaman
siyaset ve kültür üzerine sohbet ettiği dostlarından biridir. Ancak Firdevs'le birlikte olmak için
evine geldiği ilk gün ona "sen saygın bir kadın değilsin" diyerek Firdevs'in yaşantısını
sorgulamasına ve arzu ettiği birçok şeye sahip olmuşken "namuslu bir yaşam" uğruna her şeyi
geride bırakıp yokluk içinde bir hayat sürmesine neden olur. Firdevs, Diya'nın sözlerinden
etkilenip, kısa süreli de olsa yokluk içinde ama kendini huzurlu ve saygın hissetiği bir hayat
sürer.
1.3.2.9. Fevzi:
Romanın fon karakterlerinden biridir. Şerife'nin eski aşığı ve müşterilerinden biri olan
Fevzi, Şerife'nin kendisini sömürerek sırtından para kazandığı konusunda Firdevs'in gözünü
açan kişidir. Fevzi, bir yandan Firdevs'i Şerife'ye karşı kışkırtırken diğer yanda da Şerife'yi
tehdit ederek Firdevs'i onun elinden almaya çalışır. Firdevs, Fevzi ile Şerife'nin kendisi için
önce şiddetle tartışmasını daha sonra da deliler gibi sevişmelerini yan odadan duyar ve
Şerife'nin evinden kaçar.
1.3.2.10. Polis:
Firdevs'e, sokakata gezerken rastlayan ve evine götürmek için baskı yapan polis
romanın fon karakterlerinden biridir. Bir yandan: "Benim görevim senin gibileri yakalamak ve
ülkeyi ve saygın aileleri senin gibilerden korumak" derken, diğer yandan Firdevs'i zorla evine
götürerek cinsel sömürüde bulunur. Daha sonraki bölümlerde ise kamusal gücü temsil eden
polis, devletin güvenlik kurumlarının işleyişini gözler önüne serer. Yabancı bir ülkenin
önemli bir şahsiyeti, Firdevs'le birlikte olmak isteyip reddedilince her gün bir polis Firdevs'in
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kapısına gelip kah güzellikle kah tehditler savurarak onu razı etmeye çalışır ancak Firdevs,
razı olmayınca hapse atılır. Ne var ki Firdevs, çok pahalı bir avukat tutup, mahkeme heyeti
için de kesenin ağzını açınca serbest bırakılır.
1.3.2.11. Cezaevi Doktoru:
Romanın fon karakterlerinden biri olan Cezaevi doktoru, birinci bölümde kadın
mahkumlar hakkında araştırma yürüten kahraman anlatıcıya, adam öldürmek suçundan idama
mahkum edilen Firdevs adlı bir kadın mahkumdan söz ederek, kahraman anlatıcıda onunla
ilgili bir merak ve onunla görüşme isteği uyandıran bir karakterdir. Nitekim görüşme talebi
bir kaç defa sonuçsuz kalsa da, en sonunda görüşmenin gerçekleşmesini sağlar.
1.3.2.12. Arap Prens:
Romanın fon karakterlerinden biri olan Arap Prensi, karakter olarak önemli bir yer
işgal etmese de, para ve gücün en önemli temsilcisi olarak olayların içinde yer alır. Böylelikle
Firdevs'in, gücü ve gücün baskın vasıtaları olan para, şiddet ve sömürüyü alt edip tersine
çevirmesinin daha anlamlı bir hale gelmesini sağlar. Birlikte oldukları zaman bedeninin
karşılığı olarak Firdevs'e üç bin lira verir. Firdevs o parayı, prensin gözü önünde parçalar ve
kadınların şiddet yugulayabileceğine inanmayan prensi tokatlar. Nitekim adam Firdevs'in
şiddetinden korunabilmek için çareyi, polis çağırmakta bulur.
1.4. Mekân
Romanda olayların geçtiği mekan genel anlamda Kahire'dir. Kahire'deki Kanatir
Cezaevi, başkişinin çocukluğunun geçtiği köy ve ailesiyle birlikte yaşadığı ev ve tarla,
amcasının Kahire'deki evi, Şeyh Mahmud'un evi, Beyumi'nin evi, Şerife'nin evi, Firdevs'in
Kahire'deki evi, bir oda kiraladığı pansiyon, Arap Prensi'nin evi, el-Ezher, ilkokul, ortaokul,
sinema, kafe, lokanta ve genel anlamda Kahire sokakları, olay örgüsünün şekillenmesinde
doğrudan etkisi olan önemli mekanlardır.
Kanatir Cezaevi, anlatı sürecinin başlayıp bittiği ve baş kişinin idam edildiği bir
mekan olarak romanın en önemli mekanlarından biridir. Kahraman anlatıcının, baş
kahramanla görüşme çabalarını içeren birinci bölüm ve başkahramanın idam edildiği üçüncü
bölüm tümüyle Kanatir Cezaevi'nde geçer. Cezaevinin fiziki tasviri ya da kişiler üzerindeki
ruhsal etkileri üzerinde durulmaz. Bireyin özgürlüğünü kısıtlayan bir yer olarak cezaevinin
dar mekan sınıfına dahil edilmesi gerekir ancak cezaevinin, başkişi için ne ifade ettiği
hakkında kesin bir şey söylemek zordur.
"... Ziyaretçi kabul etmiyor, kimseyle konuşmuyor. Genellikle yemeğine dokunmuyor
ve gün ağarana kadar gözünü bile kırpmıyor. Gardiyan, onun bazen saatlerce boşluğa dalıp
gittiğini söylüyor. Bir gün kalem, kağıt istemiş sonra saatlerce başını kaldırmadan oturmuş.
Gardiyan onun mektup mu yoksa başka bir şey mi yazdığını anlayamamış. Belki de hiç bir şey
yazmıyordu" (s. 11).
Başkahraman Firdevs'in çocukluğunun geçtiği köy ve köyde yaşadığı ev, onun
ruhunda derin izler bırakan olayların yaşandığı dar mekanlardır. Annesi izin verdiği zaman
gidebildiği tarla ise köyde özgürce koşup oynayabildiği ve kendini mutlu hissettiği tek yer
olarak besleyici mekandır.
Amcasının anlattığı Kahire, Firdevs için köyün boğucu atmosferinden kurtulup huzura
kavuşacağını düşündüğü bir rüyalar şehridir ve roman boyunca Firdevs'in, hayal ettiği huzuru
bulmak için umutla sarıldığı bir mekan olarak kalır. Firdevs'in Kahire hayali, romanda köyşehir çatışmasını başlatır ve Firdevs'in köyden ayrılana kadar süren hayatında bu çatışma
önemli bir işgal eder. Kahire'de yaşamaya başladıktan sonra bu çatışma ev-sokak çatışması
alanına kayar.
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Firdevs'in başkalarıyla birlikte yaşadığı ya da geçici bir süre bulunduğu evlerin
tamamı şiddete ve sömürüye maruz kaldığı dar mekanlar iken sokak hep yeni bir arayışın ve
ümidin sembolü alarak ele alınır. Firdevs'in Kahire'de kendine ait olan evi ve bir pansiyonda
tek başına kaldığı oda ise özgürlük ve huzurun sembolü olarak açık mekanlardır.
Firdevs'in çocukken hep amcasının okuduğu el-Ezher ile özdeşleştirdiği bir mekan
olan okul da, saygınlığın sembolü olarak besleyici bir mekandır. Ayrıca romanda sadece bir
yerde geçen sinema mekan olarak huzur veren, besleyici bir mekan iken, sembol olarak yeni
bir hayata ve çevreye adapte olma çabasının saflığı ve mahcubiyetini temsil eder.
Firdevs'in, saygın bir yaşam uğruna her şeyini geride bırakıp üç yıl boyunca çalıştığı
şirket, müdürlerinin ve amirlerinin sürekli tacizlerine maruz kaldığı için umduğu huzuru
bulamadığı dar bir mekan iken, orada çalışan memurlardan biri olan Đbrahim'e aşık olduğu
zaman birden bire açık bir mekana dönüşür. Aslında romanda geçen mekanların bir çoğunda
bu dönüşümü görebilmek mümkündür. Amcasıyla birlikte yaşadığı ev amcası evlenene kadar
açık bir mekan iken yengesinin o eve gelin gelmesiyle bir anda yutucu mekana dönüşür.
Beyumi ve Şerife'nin evi de başlangıçta kendini güvende hissetiği açık mekanlar iken
sonradan şiddet ve sömürüye maruz kalınca aniden dar mekana dönüşür ve mekanların dar
olduğu ya da genişten dara dönüştüğü durumların tamamında Firdevs kendini, umudu
simgeleyen bir besleyici mekan olan sokaklara atar.
1.5. Zaman
Romanda anlatı zamanı, Firdevs'in idam edilmeden önceki son on günüdür. Kahraman
anlatıcı bu süreci: "on gün içinde asılacak olan firdevs adlı kadından başka hiç bir şey
düşünemiyordum" (s. 12) ifadesiyle dile getirir. Birkaç kez Firdevs'le görüşme talebinde
bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştır. Sonuçsuz kalan bu sürenin dokuz günlük bir zaman
dilimini kapsadığını, Firdevs'in kendi hikayesini anlatmaya başladığında belirttiği: "Bu akşam
saat altıda almaya gelecekler beni. Yarın sabah burada olmayacağım artık" (s. 21)
ifadelerinden anlaşılmaktadır.
Öykü zamanı, Firdevs'in ilk adımlarını atmaya başladığı ve tam olarak beceremediği
için düştüğü bebeklik yıllarından başlayarak, idam edildiği zamana kadar geçen süreci kapsar.
Net bir zaman dilimi belirtilmese de, romanın yazma zamanının, 1975 yılı olmasından
hareketle, romanda geçen olayların bu tarihten yaklaşık otuz yıl öncesinde başlamış olduğu
sonucuna varılabilir.
Romanda zaman, anlatıcı kahramanın kendi fiziksel gelişimi anlatırken bazen yaş
olarak belirttiği bazen de karşılaştırma ve örneklendirme yoluyla kullandığı zaman
ifadelerinden anlaşılır. Đdamın cezasının infaz edilmesini bekleyen Firdevs, anlatı zamanını iki
aşamalı geriye dönüş tekniğiyle aktarır. Đlk olarak sokaklarda, bedenini satmak zorunda
kaldığı yıllara döner ve hikayesinin özünü aktarır. "Yaşamım boyunca bana gurur verecek,
beni kralalrdan, prenslerden bile üstün kılacak bir şey aradım. Ancak ne zaman elime bir
gazete geçse ve o adamlardan birinin resmini görsem yüzlerine tükürüyordum... Tanıdığım
bütün erkekler ben de bir tek istek uyandırdı: elimi kaldırıp yüzlerine okkalı bir şamar
indirmek... Mesleğimde başarılı olduğumdan makyajım hep saygın üst sınıf kadınların
makyajı gibi en iyi, en pahalı türdendi. Saçımı üst sınıf kadınların gittiği berberde
yaptırıyordum..." (s. 21-22)
Daha sonra çocukluk yıllarına döner: "O zaman daha çocuktum, göğüslerim
çıkmamıştı.. annem başımın üstüne gübre sepeti koyar ve bei tarlaya gönderirdi..." (s. 23).
şeklinde özetlediği ilk çocukluk yıllarında başından geçenleri anlatır. Beş-altı yaşları civarına
geldiği zaman anlatıcı tekrar geriye dönüş tekniği kullanarak yarım yamalak hatırlayabildiği
bebeklik yıllarına döner: "Ne zaman yürümeye çalışsam düşerdim. Sanki arkadan bir güç beni
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iterdi de yere kapaklanırdım ya da sanki önümden bir şey bana abanırdı da arka üstü yere
otururdum.." (s. 27). Bebeklik yıllarına ait hatırladıklarını yukarıda örneği verilen çocukluk
yılları hatıralarıyla birleştirdikten sonra kaldığı yerden tekrar devam eder ve bundan sonra
geriye dönüş tekniği kullanılmadan anlatı kronolojik bir sırayı takip eder. Ancak bu
kronolojik zaman genel itibarıyla zamanda atlamalar ve özetlemeler yoluyla sağlanır: "Okulu
çok sevdim..." (s. 31). "Đlkokuldan mezun olduğum zaman amcam bana bir saat aldı ve beni
sinemaya götürdü" (s. 32). "Beni ortaokula yolladı..." ( s. 33). "Okul bitmek üzereydi" (s. 44)
"Bense daha on dokuz yaşında bile değildim" ( s. 54). "... yirmi beş yaşındaydım" (s. 82).
"Şirkette üç yıl geçirdikten sonra..." (s. 88). Đbrahim'i evlendikten dört yıl sonra bir rastlantı
sonucu gördüm" (s. 101).
2. Tematik Yapı
2.1. Cinsellik: Bedenin Saplantısı Ruhun Çıkmazı
Romanın başkahramanı Firdevs, ilk çocukluk yıllarından cinayet suçundan tutuklanıp
idama mahkum edilene kadar süren bütün yaşamı boyunca cinsellik olgusuyla hep iç içe
olmuştur. Romanda, Firdevs'in cinsellik deneyimi haz, acı duyma ve hissizlik odaklı olmak
üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Henüz küçük bir çocukken evde oturmak yerine
dilediği gibi oynayıp eğlenmek için tarlaya gittiği zamanlar Muhammed adlı bir oğlanın her
fırsatta kendisini sıkıştırdığını ve kendisinin de bundan büyük bir haz duyduğunu anımsar:
"... Muhammed adında bir oğlan suyun altında beni sıkıştırır sonra mısır saplarından
yapılmış küçük kulübeye çekerdi. Orada beni samanların arasına yatırır, galebeyamı
sıyırırdı. Evcilik oynardık. Bedenimin tam olarak bilmediğim yerinde bir haz uyanırdı. daha
sonra gözümü kpatır, elimle o haz noktasını bulmaya çalışırdım. O noktaya dokunduğum
anda daha önce duyduğum o haz duygusu geri gelirdi" (s. 24).
Firdevs'in henüz tam anlamıyla bilinçli olmayan cinsel haz duygusunun ilk kaynağı
olan bu deneyim onun daha sonra sık sık yaşayacağı cinsel deneyimlerinde tam olarak ne
aradığı sorusunun cevabıdır. Özellikle çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı cinsel
deneyimler tümüyle haz odaklıdır ve tümüyle Muhammed'le evcilik oynarken keşfettiği o haz
noktasını yakalayabilmek amacıyladır. Bu yüzden Muhammed, cinsel hazzın sembolü olarak
onun hayatında önemli bir yer işgal eder (Saadawi, 2006: 9-11). Evde amcasıyla yalnız
kaldığı zamanlar, amcasının elinin bacaklarının arasında gezinmesine ses çıkarmayışının tek
nedeni de o haz noktasını tekrar yakalayabilme arzusudur:
"... Muhammed'in daha önce yaptığını hatta daha fazlasını yapardı o ancak bedenimin
bilmediğim ama gene de tanıdık bir noktasından yayılan o güçlü haz duygusunu artık
hissetmezdim. gözlerimi kapatır, eskiden tanıdığım o hazza boş yere ulaşmaya çalışırdım.
sanki o noktayı artık hiç bulamayacakmışım ya da benim varlığımın bir parçası gitmiş de geri
dönmeyecekmiş gibi gelirdi" (s. 25).
Ancak bir daha hiç gelmeyeceğini düşündüğü o haz duygusunu, ilkokulu bitirdiğinde
amcasının hediye mahiyetinde kendisini sinemaya götürdüğü zaman tekrar yakalama fırsatı
bulur. Filmde yarı çıplak danseden bir kadınla adamın dudak dudağa öpüştüğünü görünce her
ne kadar elleriyle yüzünü kapatmış olsa da eve döndüklerinde utancından yorganın altına
saklandığı zaman vücudunun daha önce yaşamadığı bir titremeyle sarsıldığını hissetmeye
başlar:
"Bana tuhaf bir şeyler oluyordu. Tuhaftı çünkü daha önce hiç böyle şeyler olmamıştı
ya da anımsayabildiğimden beri hep oluyordu. bedenimin uzak bir noktasında uzun zaman
önce yitirdiğim eski haz duygusu uyanıyordu ya da henüz bilinmedik yeni bir hazdı bu; tarif
edilemez bir hazdı. Çünkü bedenimin dışında ya da varlığımın yıllar önce zedelediği bir
parçasında büyüyor gibiydi" (s. 33).
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Firdevs artık büyümeye başlamıştır. Henüz aklı ermeyen küçük bir çocukken
"bedeninin bilmediği bir noktasında" bilinç dışı gelişen haz duygusunu artık bedeninin dışında
ve bilindik bir noktasında da hissetmeye başlamıştır. Bu yeni oluşum Firdevs'in bedeninde
ateş basmaları, terleme ve titreme şeklinde kendini göstermektedir. Ama her halükarda
Firdevs için hazzın kaynağı Muhammed'dir. Uyurken, uyanıkken ya da yarı uyur haldeyken
ne zaman Muhammed'i hatırlasa, belirsiz bir hayalin ellerinin bacaklarının arasında
gezindiğini, nihayetinde de o haz noktasına ulaşıp kendisini kan ter içinde ve kalp atışları
hızlanmış bir sarsılma içinde bırakırdı. Rüyasında Muhammed'i gördüğü zaman tıpkı
çocukken onu bırakmamak için sıkıca yapıştığı gibi yapışır o haz duygusnu kaybetmemek için
çırpınırdı (s. 36-37).
Firdevs'in hazcılığı ortaokul yıllarında öğretmeni olan Đkbal Hanım'ı tanıyınca bir anda
boyut değiştirir. Nedenini bilmediği kuvvetli bir bağla Đkbal hanım'a bağlanır. Artık Firdev'sin
bedenini titretmek için bacaklarının arasında gezinen bir el yerine, baktığı anda siyahlığında
kaybolduğu bir çift göz vardır ve onun ellerine dokunduğu zaman sanki başka alemlere
dalmışçasına tuhaf bir haz duymaktadır. Ancak bu duygu Firdevs'in sürekli arayıp durduğu
bedensel hazdan farklı olarak, kaynağı onun doğumundan bile daha gerilere giden ancak
kendisinin de tam olarak anlam veremediği bir duygudur.
"... yüzümü ona çevirdim, göz göze geldik; bana bakan simsiyah iki yuvarlağın
çevresinde apak iki halka... Gözlerine bakmayı sürdürdükçe ak daha ak, kara daha kara oldu
sanki yerde de gökte de bulunmayan gizemli bir kaynaktan alıyorlardı ışıklarını... gözlerini
belleğime kazıdım, elini elime aldım. Birbirine dokunan ellerimizin yarattığı duygu tuhaf,
apansızdı. Bedenimi uzak ve derin bir hazla, anımsayabildiğim hatta bilincimin erişebildiği
zamandan bile daha gerilere uzanan bir hazla titreten bir duyguydu bu. Bir yerlerimde
hissedebiliyordum onu, varlığımın ben doğduğum zaman doğan ama ben büyürken
büyümeyen bir parçası gibi bir zamanlar bildiğim ama doğarken geride bıraktığım bir
parçası gibi..." (s. 40-41)
Sürekli Đkbal Hanım'ı düşünmesi ve durmadan ondan söz etmesi, yatakhanedeki
arkadaşı Vefayâ'nın dikkatini çekmiştir ve Firdevs'in bir türlü adını koyamadığı bu duygunun
ne olduğunu bir anda dile getirmiştir.
"Firdevs, sen Đkbal Hanım'a aşık mısın?"
Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeyen Firdevs ise toplumsal teamüllerin gölgesine
sığınıp en geçerli mazaretlerden birini kendine kalkan yapmıştır:
"... ama o kadın! Ben bir kadına nasıl aşık olabilirim" (s. 42).
Ortaokulu bitirdikten sonra Firdevs, bir süre amcası ve yengesiyle aynı evde yaşamaya
devam eder. Bu esnada Muhammed ve Đkbal Hanım' a karşı hisettiği iki duygu arasında
gelgitler yaşarken ince bir duvarla ayrılan iki odanın birinde kendi cinselliğini keşfetmiş
olmanın yanı sıra diğer insanlar arasındaki cinselliğin gizemini de çözmüştür. Çünkü yan
odadan sık sık amcasıyla yengesinin münakaşalarını, gittikçe şiddeetlenen karyola gıcırtılarını
ve inlemeye benzer keskin soluk alışverişlerini duymakta ve tıpkı kendi yaşıyormuş gibi aynı
atmosfere kendini kaptırmaktadır.
"Yatak önce yavaş yavaş sallandı sonra tuhaf bir hızla yatağı, yeri, aramızdaki duvarı
hatta benim yattığım sediri sallayam çılgın bir ritimle sürekli birbirine yaklaşıp uzaklaşan iki
ağır bedenin altında daha fazla gıcırdadı. bedenimin sedirle birlikte titrediğini, soluğumun
hızlandığını hissediyordum. Bir süre sonra ben de aynı tuhaf çılgınlıkla soluk soluğa
kaldığımı fark ettim. Sonra onların devinimleri ve soluyuşları yavaş yavaş sakinleştiğinde ben
de sakinleştim. Solumam normale döndü ve ter içinde uyuyakaldım" (s. 50).
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Yengesinin aşırı baskısı sonucunda amcasının onay vermesiyle, on dokuz yaşındayken
evlenmek zorunda bırakıldığı altmış yaşını çoktan geçmiş kocası Şeyh Mahmud'la birlikte
yaşadığı sürece cinsellik Firdevs için hazdan ziyade bir acı ve tiksintiye dönüşmüştür. Şeyh
Mahmud'un çenesindeki ortası delik büyük bir şişlikten "bozuk bir musluk gibi" zaman zaman
sızan kırmızımsı ya da beyaz-sarı renkli irin damlalarının bu tiksintide payı büyüktür. Şeyh
Mahmud'un kirli elleri hemen her gece, "günlerdir aç bir insanın yemek tabağına saldırıp
pençeleriyle tabağı silip süpürmesi gibi" bedeninin her noktasında dolaşmasından sonra
sessizce banyoya gidip her tarafını defalarca sabunlamasına rağmen ona belli etmemeye
çalışmakta ve her şeye rağmen kocasının gönlünü hoş tutmaya gayret etmektedir (s. 55).
Kocasından yediği dayaklarla tanınmaz hale gelen Firdevs, daha fazla dayanamayıp
evi terk eder ancak bu defa amcasının evini değil sokakları sığınak olarak seçer kendine.
Çünkü daha önce yediği bir dayaktan sonra amcasının evine sığınmış ama amcası ve yengesi;
koca döver de sever de mahiyetinde nasihatlerde bulunarak onu kocasının evine geri
göndermişlerdir. Sokaklarda kimsesiz ve ne yapacağını bilemez bir halde dolaşırken su içmek
için oturduğu bir lokantada halini görüp acıyan Beyumi adlı bir adamla onun evine gider.
Beyumi görünüşte iyi bir insandır ve Firdevs'e oldukça nazik davranmaktadır. Hatta hayatında
ilk kez ona "portakal mı, mandalina mı seversin?" diyerek kendisinin de bir tercih hakkı
olduğunu hatırlatan adamdır. Günler boyu aynı evde kaldıkları halde kendisinden
faydalanmayı düşünmeyecek kadar mert bir insandır. Bir gün tesadüfen elleri birbirine
dokunduğunda Beyumi'nin ellerinin titrediğini fark eden Firdevs, yıllardır kaybettiği haz
duygusunu tekrar yaşayabileceği hissine kapılır:
"Bana dokunuşunu çok eskiden anımsanan bir düş ya da yaşamla birlikte başlayan
anıların geri gelmesi gibi aniden hissettim. Bedenimin anlaşılmaz bir hazla ya da aslında acı
değil de haz olan bir acıyla daha önce hiç bilmediğim, benim yaşantım olmayan bir yaşantıda
ya da benim olmayan bir bedende yaşamış olduğum bir hazla titremeğe başladı" (s. 59).
Bütün kış ve ardından gelen yaz boyu her şey yolunda giderken Firdevs'in, diploması
olduğunu ve çalışmak istediğini söylemesi üzerine Beyumi bir anda değişmiş ve durup
duruken Firdevs'i dövmeye başlamıştır. Daha da kötüsü eve giren bir çok erkeğin ilk durağı
Firdevs'in yatağı olmuştur. Firdevs ilk zamanlar bu kişileri, her gece bağırıp çağırıp
küfrederek üzerine çullanan ve kendisinin de korkudan sesini bile çıkarmayıp hareketsizce
boyun eğdiği Beyumi olduğunu zannedecek kadar duyarsız ve hissizdir. Ancak karanlık
odada soluk alış verişi ve nefes kokuları sürekli değişen farklı adamları hissettiği zaman
korkuyla birine kim olduğunu sormuş, adamın sert bir ifadeyle; "Ne fark eder, ha Beyumi ha
bir başkası" sözleriyle korkudan sesini çıkaramamış ve kaderine boyun eğmiştir.
Bu aşamadan sonra Firdevs'in yolunun kesiştiği her erketen sık sık duyduğu "zevk
alıyor musun?" sorusu, Firdevs'in yıllardır saplantı haline gelen haz arayışının seyir durumunu
gösteren bir gösterge gibi karşısına çıkmaktadır. Ancak Firdevs artık daha önceden yaşadığı
duyguların aksine ne haz ne de acı hissetmediğini anlamıştır. Onun hissetiği tek duygu
hissizliktir artık.
Beyumi'nin elinden kaçıp yine kendini sokaklara attığı zaman tanıdığı Şerife'nin
evinde, Şerife'nin kendisini pazarladığı erkeklerle birlikteliklerinde de aynı hissizlik devam
etmektedir. Ancak bir süre sonra Firdevs, tekrar haz duygusunu arama peşine düşer ve
hissizliğinin sebebini Şerife'ye sorar:
"Neden hiç bir şey hissetmiyorum"
"Çünkü biz çalışıyoruz Firdevs, yalnızca çalışıyoruz. Đşle duyguları birbirine
karıştırma."
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Firdevs'in hazcılık saplantısı tekrar depreşmeye başlamıştır ve bu saplantı sanki onun
yaşamının dümeninin tümüyle kontrol altında tutan tek kaptan gibidir.
"Ben bir şeyler hissetmek istiyorum Şerife!"
"Acıdan başka hiç bir şey hissedemezsin"
"Birazcık haz olamaz mı?"
Şerife'nin hazcılığı ise tümüyle maddecilik üzerine kurulmuştur. O, bedensel bir haz
yerine kendisini daha çok mutlu edebilecek rahat bir yaşam arayışı içindedir ve bunu
Firdevs'e de empoze etmeye çalışmaktadır:
"Kızarmış tavuk ve pilav yemek sana zevk vermiyor mu? Bu yumuşak ipek giysileri
giymek sana zevk vermiyor mu? Ya Nil'e bakan bu sıcak, temiz evde yaşamak? Her sabah
pencereyi açıp Nil'e, gökyüzüne ve ağaçlara bakmaktan zevk almıyor musun? Bunlar sana
yetmiyor mu? Neden daha fazlasını istiyorsun?" (s. 68)
Firdevs'in, Şerife'nin evindeyken ya da daha sonra birlikte olduğu bütün erkeklerde
hissettiği tek şey acıdır. Çoğu zaman da tümüyle hisssizdir çünkü Şerife ona bu işin temel
kuralını öğretmiştir: "Đş söz konusu olunca duygulara yer yoktur." Ancak Firdevs o haz
duygusunu hissetmeden yaşamın bir anlamı olmadığını düşünmektedir çünkü yıllarca hep o
hazzı aramış ve hep o hazzı hissetmek için çabalamıştır. Ancak aradığı hazzı bir daha
bulamayacağı düşüncesiyle, biraz da Diya adlı bir müşterisinin etkisiyle, namuslu bir hayat
yaşamaya karar vermiş, bir şirkette sekreter olarak işe girmiştir. Üç yıl boyunca hiç bir
erkeğin kendisine yaklaşmasına müsade etmeden yaşarken bir anda hayatına giren Đbrahim,
Firdevs'in tüm benliğini allak bullak etmiş ve Firdevs hayatında ilk defa bir erkeğe delicesine
aşık olmuştur. Firdevs'in daha ilk görüşte Đbrahim'e karşı hissetikleri yıllar önce Đkbal Hanım'a
hissettikleriyle bire bir örtüşmektedir. Hatta Đbrahim'le göz göze geldiği ve ona dokunduğu ilk
andaki hisleri yıllar önce Đkbal Hanım için sarfettiği aynı ifadelerle dile getirmektedir. Đkbal
Hanım Firdevs için aşkın sembolü olmuştur ancak o aşk Đbrahim'le birlikte boyut değiştirmiş
ve kadın aşkından erkek aşkına dönüşmüştür. Đbrahim, daha önce hissetmediği duyguları
yaşatmıştır Firdevs'e ama aynı zamanda patronunun kızıyla nişanlanarak onu terk edince
hayatı boyunca yaşadığı acıların en büyüğünü de tattırmıştır. Yıllar sonra birgün Firdevs'e
gelip olup biteni anlattığı ve birlikte oldukları zaman Firdevs, daha önce Đbrahim'e karşı
hissettiği duyguları tamamen kaybettiğini ve artık Đbrahim'in de kendisi için tıpkı diğer
erkekler gibi hiç bir anlamı kalmadığını fark etmiştir.
Firdevs en son Đbrahim'de yaşadığı o hazzı bir daha yakalayamamış ve etrafındaki
birçok erkekle sadece para ve paranın getireceği güç için birlikte olmuştur. Ancak bir süre
sonra Firdevs, hayatının en ciddi saplantısı olan o haz duygusu olmadan hayatın bir anlamı
olmadığını anlamış, onu kaybettiği anda aslında kendisini kaybetmiş olduğu sonucuna varmış
ve nitekim kendisini kullanmak isteyen bir kadın tüccarını bıçaklayarak öldürüp kendi sonunu
hazırlamıştır.
2.2. Para: Her Kilidi Açan Kirli Güç
Para ve güç ilişkisi romanda ele alınan önemli konulardan biridir. Hayatının son
dönemlerine kadar para Firdevs için sıradan bir metadır ancak güçlü olmaya karar verdiği
andan itibaren ele geçirmesi gereken tek gücün para olduğunun farkına varır ve o andan
itibaren para Firdevs için gücü simgeleyen asıl hedef konumuna yükselir.
Firdevs'in hayatında önemli etkileri olan diğer bazı kavramlar gibi parayla ilk
tanışması da ilk çocukluk yıllarında olur. Tatlıcıdan, para verip şeker alan çocukları görünce
paranın "satın alma" gücünü ilk kez görür ve hevesle annesine koşup para ister ancak anne,
para babada olur diyerek onu başından savar. Küçük Firdevs bu defa aynı hevesle babasına
koşup elini açar. Baba, para vermek şöyle dursun, Firdevs'in açık bekleyen eline bir şaplak

158

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

indirir ve "bende para mara yok" diyerek onu bir güzel azarlar. Bir süre sonra pişman olmuş
olacak ki Firdevs'i yanına çağırır ve "dua et, eğer sığır ölmeden önce satabilirsem sana bir
kuruş veririm" diyerek gönlünü almaya çalışır. Ne var ki sığır ölür ve bu yüzden gittikçe
asabileşen baba sebepsiz yere annesini de dövmeye başlayınca Firdevs para istemekten vaz
geçer.
Bir Şeker Bayramı'nda dükkanda yığılı şekerleri ve parası olan çocukların o
şekerlerden alıp yediğini görünce bir kez daha babasına gider ve "bir kuruş" ister. Babanın
tepkisi bu defa öncekinden daha yumuşaktır:
"Sabah sabah para mı olurmuş! Git hayvanların altını temizle, tarlaya götür otlat;
döndüğün zaman sana bir kuruş veririm" (s. 77).
Firdevs gün batımı eve döndüğünde babası sözünü tutar ve ona bir kuruş verir.
"Bana verilen ilk kuruştu bu; bütünüyle benim olan, avucuma koyup parmaklarımla
sıkabileceğim ilk kuruştu... Đstediğimi yapabileceğim, ister tatlı ister keçboynuzu ister macun
ne istersem alabileceğim, canım ne isterse yapabilmemi sağlayacak, benim olan bir kuruş" (s.
77). Hayatında aldığı bu ilk para Firdevs için çok istediği ve herkesin alabildiği bir şeyi
alabilmesini sağlayan önemli bir vasıtadır ancak parayla, istediği her şeyi yapabileceğini ve
arzuladığı her şeye sahip olabileceğini anlaması çok uzun zaman sonra olur. Ayrıca daha o
zaman canının istediği şekeri alabilmek için gereken "bir kuruş" uğruna ahırı temizlemiş ve
bütün gün boyu dağda kırda otlayan hayvanların peşinde dolanmıştır ve Firdevs çok sonradan
anlayacaktır ki; önemli bir güç vasıtası olan parayı elde edebilmek için de bazı fedakarlıklar
yapmak kaçınılmazdır (es-Sa'dâvî, 2006: 12).
Bu ilk kuruştan sonra Firdevs'in parayla ilişkisi hep gizli saklı olmuştur. Amcası
küçükken ona arada bir para verir ve asla kimseye söylememesi için de sıkı sıkı tembih
ederdi. Amcasının evindeyken para sayan yengesi kendisini görünce alelacele paraları
koynuna saklardı. Evlendiği zaman kocası, hergün paralarını çıkarıp sayar sonra da onları
köşe bucak saklardı. Şerife onun sırtından bir sürü para kazanmıştı ancak Firdevs'in sesini
duyduğu anda üzerindeki paraları gizli bir yerlere saklardı. Bu yüzden para sayan ya da
cebinden para çıkaran birini gördüğü zaman Firdevs kafasını başka tarafa çevirmeye
şartlanmıştır. "Para saklanması gereken utanılacak bir nesneydi; Bana haram olduğu halde
başkalarının kullanabileceği ve yalnızca onlara caiz olan bir günah nesnesiydi" (s. 80).
Firdevs, Şerife'nin evinden kaçtıktan sonra sokaklarda tek başına dolaşırken bir polis
onu önce para teklif ederek, kabul etmeyince de tehdit ederek zorla evine götürür. Bir lira
vereceğine söz vermiştir ancak işi bitince "para falan yok" diyerek yaka paça dışarı atmıştır.
Sokaklarda yağmurdan sırılsıklam olmuş perişan bir halde beklerken lüks bir araba durur ve
arabadaki adam onu alıp evine götürür. Sabahleyin uyandığında Firdevs, güzelliğine hayran
kaldığı evden tam çıkacakken adam onu durdurur ve eline on lira tutuşturur. Firdevs'in,
avucunda sıktığı on lira için hissettikleri tıpkı yıllar önce hayatında ilk kez sahip olduğu bir
kuruş için hissetikleriyle birebir aynıdır. Henüz paranın gücünün ve yaptığı şeyden para
kazanılacağının tam olarak farkında değildir. Vitrininde kızarmış tavukları görüp oturduğu
lüks bir lokantada garsonun kendisine hizmet ettiğini ev daha da önemlisi hayatında ilk kez
kendisine ait bir tabaktan, lokmalarını sayan kimse olmadan doyana kadar, dilediği gibi
yiyebildiğini görünce gözündeki perde kalkmıştır. "O günden sonra başımı eğmekten,
gözlerimi kaçırmaktan vazgeçtim. Sokaklarda başım dik, gözlerim tam karşıya dikili yürüdüm.
Artık insanların gözlerinin içine bakıyor, para sayan birini gördüm mü gözlerimi ona
dikiyordum" (s. 80
Paranın önemli bir güç ve yaptığı işin ciddi bir fiyatı olduğunun bilincine varan
Firdevs kendi fiyatını kendisi belirlemeye başlamıştır. Daha önce Şerife'ye "ben erkeklerden
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hiç bir şey isteyemem" dediği zamanlardaki çaresiz, korkak ve saf halinden sıyrılıp, ne
istediğini bilen, cesur ve "işinin ehli" bir fahişeye dönüşmüştür. Ana caddeye bakan güzel bir
evi, dilediği yemekleri pişiren bir aşçısı ve sadece kendisinin uygun gördüğü erkeklerle yine
kendisinin belirlediği zaman ve koşullarda randevularını ayarlayan bir yardımcısı vardır.
Firdevs yirmi beş yaşında, o güne kadar yaşadığı tüm yokluklardan intikam alırcasına
görkemli bir hayata kavuşmuştur. Sadece bir kuruş için ahırı temizleyip bütün gün sığırların
peşinde koştuğu güne nispet yaparcasına, banka hesabı günden güne kabarmaktadır. Üstelik
dinlenme, yürüme, kitap okuma, sinema ve birkaç yakın dostla siyaset ve gündem hakkında
sohbet edebilmek için sadece kendine ayırdığı özel saatleri vardır.
Bir gün bir dostunun "sen saygın bir kadın değilsin" sözü üzerine, saygınlığın sadece o
şekilde kazanıldığını düşündüğü namuslu bir hayat için sahip olduğu her şeyi elinin tersiyle
itip bir şirkette çalışmaya başlar. Tıpkı çocukluk ve ilk gençlik yıllarında olduğu gibi parasız
ve yoksul bir hayata hemen alışmıştır ama o yıllardaki Firdevs'in aksine artık güçlü ve "başı
dik" bir kadındır. Đbrahim'e aşık olup onun atrafından terk edildikten sonra namuslu bir yaşam
uğruna terk ettiği debdebeli hayatına geri döner ve bu defa bedeninin fiyatını belirleme
konusunda oldukça aşırıya kaçar. Buna rağmen şöhreti günden artmakta ve üst sınıftan bir çok
insan ciddi paralar karşılığında onunla birlikte olmayı talep etmektedir. Firdevs ise her zaman
en yüksek fiyat vereni tercih etmektedir. Çünkü parayla neler yapılabileceğini iyice
öğrenmiştir.
"Bedenimi verdiğimde en yüksek fiyatı istiyordum. Elbiselerimi yıkamak ve
ayakkabılarımı temizlemek için bir sürü hizmetçi tutabilir, onurumu koruması için ne kadar
pahalıya patlarsa patlasın bir avukat bulabilir, kürtaj ve benzeri işler için doktorlara avuç
dolusu para dökebilir, resmimi basması ve hakkımda yazı yazması için istediğim gazeteciyi
satın alabilirdim" (s. 105).
Firdevs'in, saygın bir kişi olmak için namuslu bir hayat sürmek zorunda olmadığını
fark etmesi de bu dönemde olmuştur. Bir derneğe yaptığı bağış gazetelerin dikkatini çekmiş
ve gazeteler onun resmini basıp onun hakkında "sorumluluk sahibi ve saygın bir vatandaş"
şeklinde övgü dolu sözler sarf etmişlerdir. Firdevs artık iyice anlamıştır ki para, ona sahip
olan kişinin olumsuz vasıflarının üzerini kapatıp onu itibarlı bir konuma taşıyan tek güçtür.
"Bundan sonra ne zaman şöhrete ihtiyaç duysam ve ne zaman saygın olmadığımı
düşünsem, bankadan para çekmem yeterli oluyordu" (s. 105).
Para Firdevs için artık gücün ve erkek hakimiyetinin tek temsili olmuştur ve Firdevs,
erkek hakimiyetine endeksli bu gücü ele geçirerek güçlü ve saygın bir kişi olabileceğine
inanamaya başalmıştır. Bir gün bir Arap prensin, bedeni karşılığında ona verdiği üç bin lirayı
prensin gözleri önünde param parça eder. Parçaladığı her kuruş babasını, amcasını, kocasını
ve bütün erkekleri paramparça ediyormuşçasına bir güç hissi vermiştir Firdevs'e. Onu böylesi
bir hayata mahkum eden, sömüren bütün erkeklerden intikamını alışını ve gücün artık o
erkeklerde değil kendisinde olduğu hissini yaşatmıştır.
2.3. Çaresizlik: Yaşam Savaşının En Zayıf Halkası
Çaresizlik teması roman boyunca hem Firdevs hem de romanın diğer bazı
kahramanlarının hayatında önemli yer işgal eder. Firdevs'in yaşam mücadelesinde elini
kolunu bağlayan bir kelepçe olan çaresizlik, hayatında etkin olan en önemli bir kaç olgudan
biridir. Kısacası çaresizlik, Firdevs'in yaşam savaşının en zayıf halkası ve en onulmaz
yarasıdır. Gerek anne babasıyla yaşadığı ilk çocukluk yıllarında gerek anne ve babası
öldükten sonra himayesine sığındığı amcasının yanında geçen yaşamında gerekse de
kendisinden yaklaşık kırk beş yaş büyük olan kocasıyla birlikte geçirdiği yaşamında çaresizlik
hep ön planda olmuştur. Fuhuş batağına sürüklenip bir fahişe olarak hayatını sürdürmesinin
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asıl sebebi de hayatı boyunca peşini bırakmayan çaresizliktir. Nitekim romana ad olan "sıfır
noktası" bu çaresizliğin boyutunu gözler önüne seren en önemli belirteçtir.
Henüz ayakları üzerinde durabilmeyi yeni öğrendiği bir yaşta: "Başımın üstünde içi su
dolu ağır bir bakraç taşırdım. Ağırlığından bazen omuzlarım çökerdi ancak kendimi suyu
dökmeyecek şekilde dengelemek zorundaydım" ifadeleriyle Firdevs aslında yaşamı boyunca
omuzlarına yüklenecek ağır yükü daha ilk satırlarda özetlemiştir. Annesi ona suyu taşırken
adımlarını nasıl atması gerektiğini de öğretmiştir; böylelikle boynu eğik değil hep dik
duracaktır. Ne var ki Firdevs'i çok küçük yaşta yalnız bırakıp bu dünyadan göçmüştür ve
gerçek hayatın yükünü dengeli bir şekilde taşımak Firdevs için hiç de annesinin öğrettiği
kadar basit olmamıştır. Zaman zaman başını dik tutmaya çalışsa da çaresizlik hep boynunu
bükmüş her defasında onu yenilgiye mahkum etmiştir. Đdama mahkum edildikten sonra
infazını beklerken belki de hayatında ilk defa bütün çaresizliklere meydan okuyup
kahramanlara has bir tavırla başını dik tutmayı başarmıştır.
Çocukluk yıllarından ilk hatırlayabildiği şeyler anne, baba ve kardeşleriyle küçük bir
kulübede çok ağır koşullar altında yaşadıklarıdır. Soğuk kış gecelerinde ocağın bulunduğu
köşeden uzakta, ottan yapılmış yatağında anne sıcaklığını arzuladığını ancak annesinin,
kendisinin yanında yatmak yerine babasının sıcak yatağında kalmayı tercih ettiğini ve sabaha
kadar soğuğun etkisiyle kıvrıla kıvrıla uyuduğunu anımsamaktadır.
Firdevs henüz çok küçüktür ve yaşamak zorunda kaldığı koşulların ne kadar ağır
olduğunun ve insanların bu zor yaşam koşulları karşısında ne kadar çaresiz olduklarının
farkında değildir henüz. Yıllar sonra anlatıcıya naklettiği ifadeler Firdevs'in ve ailesinin
maruz kaldığı çaresizliğin boyutlarını gözler önüne sermektedir: "Çoğu insan gibi benim de
bir sürü erkek ve kız kardeşlerim vardı. Ne yazık ki bunlar baharda çoğalan, kışın titreyip
tüylerini döken, yazın ise ishal olupzayıflayan ve birbiri ardına bir köşede büzülüp ölen
civcivler gibiydiler" (s. 28).
Çoğu zaman evde yiyecek hiç bir şey bulunmadığını ve aç aç uyuduğunu
hatırlamaktadır. Açlıktan uyuyamadığı bazı geceler, herkes uyuduktan sonra babasının ağzını
şapırdata şapırdata yemek yediğini duymasına rağmen korkudan sesini çıkaramadığını acıyla
anımsamaktadır. Bir gece açlığı dayanılmaz bir hal alınca yatağından kalkıp elini tabağa
uzatacak olmuştur ama babası sertçe eline vurup onu tekrar yatağına yollamıştır. Ne var ki
Firdevs yatağa gidip uyumak yerine babasının eli yemek tabağına uzandığı andan itibaren
elindeki lokmayı ağzına götürene kadarki her anı yutkunarak izlemiştir.
Firdevs'in daha dünyaya gözlerini açar açmaz tanıdığı çaresizlik, anne ve babasını
kaybettikten sonra daha da ağırlaşmıştır. Üstelik çaresizlik artık tek başına da değildir; korku
ve kabullenme ile birlikte musallat olmuştur Firdevs'e. Kötü yola düşmesinin ilk müsebbibi
olan amcasının tacizlerine korktuğu için boyun eğmiştir. Amcası her şeye rağmen Firdevs'in
sevdiği ve değer verdiği biridir üstelik hayatta kalan tek yakınıdır. Bu yüzden Firdevs,
amcasını da kaybetme korkusuyla her şeyi kabullenmek zorunda kalmıştır.
Amcası evlendikten sonra karısının, Firdevs'i evde istememesi ve bir an önce başından
atmak için dul kalan yaşlı amcasıyla evlendirmeye çalıştığı zaman Firdevs evden kaçıp
kendini sokaklara atarak "boynunu dik tutma" girişiminde bulunmuştur. Ancak karanlık
sokaklarda tek başına dolaşırken aç kurtlar gibi kendisini izleyen gözlerden korkup kaçarak
tekrar amcasının evine gelmiş ve Şeyh Mahmud'la evlenmeye razı olmuştur.
Yaşlı kocasıyla yaşadığı hayat Firdevs'in hatırladığı ilk çocukluk yıllarında
yaşadıklarından bile daha kötü bir çaresizlik içinde boğulmasına neden olmuştur. Ne var ki
sokaklardaki "korkunç gözler"le karşılaşmaktansa Şeyh Mahmud'a katlanmayı daha ehven
görerek çaresiz bir yaşamı kabullenmek zorunda kalmıştır. Bir süre sonra Şeyh Mahmud'un
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kendisini sebepli sebepsiz sürekli dövmesine tahammülü kalmamış ve bir "çare" uğruna
çaresizliğe meydan okuyarak kendini tekrar sokaklara atmıştır. Sokaklarda perişan haldeyken
kendisini görüp acıyan ve sahip çıkan Beyumi'ye "çare" olarak sarılmıştır ancak bir süre sonra
Beyum,'nin de kendisini dövmeye ve daha da kötüsü arkadaşlarına servis etmeye başlamıştır.
Firdevs, sırf korkusu yüzünden bu rezil hayata bir süre katlanmak ve her şeyi kabullenmek
zorunda kalmıştır.
Firdevs'in çaresizlikten kaçışının bir sonraki durağı genç kadınları erkeklere
pazarlayan Şerife'nin evidir. Beyumi'den kaçıp kendini yine sokaklara attığı bir gece tanıdığı
Şerife'nin, hayatını nasıl kazandığını bilmesine rağmen Firdevs'in onunla birlikte gitmekten
başka çaresi yoktur. Ve Firdevs çare adına bir başka çaresizliğe boyun eğmek zorundadır.
Aslında Şerife, Firdevs'e, çaresiz olmadığını, çarenin de çaresizliğin de kişinin elinde
olduğunu telkin eden bir yol göstericidir. Nitekim, Şerife'nin aşığı Fevzi yüzünden evden
kaçıp tekrar sokaklara sığındığında artık eskisi kadar çaresiz olmadığını ve kendi ayaklarının
üzerinde durabileceğini anlamıştır. Bunu fark ettiği andan itibaren de hep dışarıda aradığı
çarenin aslında kendi elinde olduğunu görmüş ve bedenini satarak yaşamak yerine namuslu
bir hayat sürmeye karar vermiştir.
Bir şirkette iş bulup sekreter olarak çalışmaya başladığı zaman Firdevs, çocukluğunda
yaşadıklarından bile daha zor koşullar altında yaşamasına rağmen mutlu ve huzurludur. Artık
korktuğu için sesini çıkaramaması yüzünden istemediği hiç bir şeyi kabullenmek zorunda
değildir. Asıl çaresizliğin korku olduğunu öğrenmiştir ve korku olmadığı zaman çaresiz kalsa
bile bu çaresizliğini kabullenmek zorunda olmadığını öğrenmiştir. Çalıştığı şirkette ilk kez
fark ettiği korku gerçeğinin hayatında nelere mal olduğunu üzülerek görmüştür: "Kadın
memurların işlerini kaybetmekten, fahişelerin hayatını kaybetmelerinden daha çok
korktuklarını fark ettim... Böylece hayata, sağlığa, bedenlerine ve akıllarına ilişkin hayali
korkuların bedelini, en değersiz şeyler için bile en büyük bedelleri ödeyerek kabullenmek
zorunda kalırlar" (s. 29).
Firdevs, yaşam koşulları ne olursa olsun hiç bir zaman çaresiz olmadığını, hiç bir
şeyden korkmadığını ve hiç bir zaman istemediği bir şeyi kabullenmek zorunda olmadığını
iyice sindirdiğini düşünmeye başlamıştır ancak şirkette tanıdığı ve aşık olduğu Đbrahim,
kendisini terk edip patronunun kızıyla nişanlandığı hayatı boyunca yaşadığı çaresizliklerin
toplamından bile daha ağır bir çaresizlikle yüzleşir. Bütün dünyasını allak bullak eden bu son
çaresizlikten sonra zor da olsa toparlanır ve boynunu dik tutmaya çalışır. Ancak artık namuslu
bir hayat sürmek yerine saygın bir fahişe olarak yaşamayı ve böylelikle bir daha asla hiç
kimseye boyun eğmeyeceğini düşünür.
2.4. Şiddet/Sömürü: "Güç"ün Baskı ve Sindirme Mekanizması
Firdevs ve diğer bazı kahramanların maruz kaldığı şiddet olgusu, bir bireyin başka bir
birey üzerinde hakimiyet kurmasının hem öncülü hem de sonucu olarak romanda önemli bir
yer işgal eder. Bireyler üzerindeki şiddet, genellikle fiziksel şiddet olarak görülse de zaman
zaman duygusal şiddet boyutuyla da ortaya çıkar. Şiddete maruz kalan bireyin kaçma ya da
tersine çevirme gibi alternatifleri olmadığı zaman birey üzerinde uygulanan şiddetin bir
sonraki adımı sömürü olarak ortaya çıkmaktadır. Sömürü ise cinsel sömürü, emek sömürüsü
ve sınıf ve cinsiyet sömürüsü gibi birçok farklı şekilde kendini gösterir (Fwangyil, 2012: 10).
Firdevs hem şiddet hem de sömürünün bazı boyutlarıyla henüz beş yaşlarında bir
çocukken karşı karşıya kalır. Đlk fiziksel şiddetin uygulayıcısı bir erkek değil, ataerkil sistemin
tümüyle hükmedip sindirdiği annesidir. Firdevs annesine nasıl doğduğu hakkında sorular
sorduğu bir gün önce güzelce bir dayak yemiş daha sonra da annesinin çağırdığı bir kadın
tarafından, klitorisi jiletle alınmak suretiyle sünnet edilmiştir (s. 23). Cinsel sömürü
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gerçeğiyle tanışması ise, yalnız kaldıkları zaman amcasının sürekli olarak kendisini taciz
etmesiyle gerçekleşir. (Đssaka 2010: 67-96).
Romanda ilk olarak kadının kadına şiddeti şeklinde ortaya çıksa da, şiddet olgusunun
daha sonraki uygulayıcıları erkeklerdir yani şiddetin öznesi, gücü elinde bulunduran erkekler;
nesnesi ise sürekli bir baskı altında tutulup sindirilen kadınlardır. Babasının, annesine
uyguladığı şiddet, Firdevs'in şahit olduğu ilk fiziksel şiddettir ve bu şiddetin etkisi, yıllar
sonra hatırladığında bile devam etmektedir.
Evlendiği zaman yaşlı kocasının evinde hem fiziksel ve duygusal şiddete hem de
cinsel sömürüye maruz kalması, Firdevs'in evden kaçıp sokaklara sığınmasına ve neticesinde
de batağa sürüklenmesine neden olur. Sürekli yediği dayağa tahammülü kalmayan Firdevs, ilk
olarak amcasının evine kaçar. Her tarafı yara bere içindedir. Buna rağmen amcası, bütün
kocaların, karılarını dövdüğünü söyleyerek onu tekrar kocasının evine göndermeye çalışır.
Firdevs ise; bir şeyhin, dini bütün bir adamın karısını dövme alışkanlığı olmaması gerektiğini
anlatmaya çalışsa da yengesi, din kurallarının böyle bir cezaya izin verdiği için karılarını asıl
dövenlerin ulema sınıfı olduğunu anlatır: "Dinin hükümleri böyle bir cezaya cevaz veriyor.
Dolayısıyla dini bütün bir kadın kocasından yakınmamalıdır. Kadının görevi sorgusuz sualsiz
kocasına itaat etmektir" (s. 55).
Firdevs, çaresiz kalmış ve kocasının evine geri dönmüştür ancak şiddetin dozu iyice
artmıştır. Daha fazla dayanamayan Firdevs, kocasının evinden kaçar ve sokaklara sığınır. Dini
temsil eden amcası ve geleneği temsil eden yengesinden dinin ve geleneklerin koca şiddetine
göz yumduğunu hatta desteklediğini öğrendikten sonra bir anlamda hem dinden hem de
gelenekselden kaçıp kendini bile bile kötülüğün kollarına atmıştır. Sokaklar korkunun,
kötülüğün ve günahın sembolüdür. Firdevs daha önce Şeyh Mahmûd'la evlenmemek için
amcasının evinden kaçıp sokaklara sığındığı zaman bu gerçeği görmüş, kendisini "aç kurtlar
gibi" gözetleyen gözleri fark ederek, korku içinde amcasının evine koşup Şeyh Mahmud'la
evlenmeye razı olmuştur.
Nitekim kocasının evinden kaçıp daha sokağa adımını atar atmaz, kendisini aç kurtlar
gibi bekleyen o korkunç gözlerden biri yanında belirmiştir. Bu gözlerin sahibi Beyumi adında
bir adamdır. Beyumi ilk zamanlar Firdevs'e karşı oldukça nazik olsa da bir süre sonra ona
Şeyh Mahmud'u aratacak sertlikte şiddet uygulamaya başlar. Üstelik Firdevs'i başka erkeklere
satmaya da başlamıştır. Firdevs bir süre "Beyumi ve avanesi"nin hem fiziksel hem de
duygusal şidetine maruz kalır.
Şeyh Mahmud'un Firdevs'e uyguladığı şiddet, sahip olduğu bir nesne üzerinde mutlak
hakimiyet kurma isteği iken; Beyumi, o nesneye sahip olma arzusu ile şiddet uygular. Sahip
olamayacağını anladığı andan itibaren de sömürü mekanizmasını devreye sokarak, onu
erkeklere satmak suretiyle sömürmeye çalışır.
Romanda, şiddetle iç içe olan bir kavram olarak sömürü mekanizması bazen şiddete
ihtiyaç duymaksızın işler. Cinsel emek sömürüsü olarak adlandırılan bu tür sömürü
(Fwangyil, 2012: 10) Şerife Salah ed-Deyni ile somutlaşır. Şerife, Firdevs üzerinde şiddet
kullanmak yerine onu hoş tutarak elinden kaçırmamaya ve kendi sömürü çarkının işleyişini
bozmamaya çalışır. Cinsel emek sömürüsünün buradaki öznesi de, nesnesi de kadındır. Ancak
Şerife'nin kendisi de aynı zamanda erkek özneler tarafından sömürülmektedir. Şerife, fiziksel
şiddetin üstesinden gelebilecek kadar güç kazanmıştır. Bir gün Fevzi adında bir aşığı ona:
"Seni dövmeyeli epey oldu. Canın gene dayak istiyor galiba" (s. 72) diyerek kendisini
dövmeye kalkınca: "Bana vuracak olursan ben de sana vururum Fevzi" ( s. 72) diyerek
karşılık vermiştir.
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Şerife kullandığı ifade, yan odada konuşulanları dinleyen Firdevs'in bilinçaltına sızan
ve bir müddet sonra ortaya çıkacak olan bir dürtünün ilk tohumlarıdır. Bir kadına vurmak
erkek için bir güç göstergesidir. Bir kadının, erkeğe vurması ise "güç"ün yüzyıllardır kusursuz
bir şekilde işleyen baskı ve sindirme mekanizmasını darmadağın etmek demektir.
Firdevs, Şerife'nin evinden kaçtıktan sonra karşılaştığı bir polisin şiddetle birlikte
işleyen cinsel sömürüsüne maruz kalır. Polis öncelikle fiziksel şiddet kullanıp onu ürkütmek
yerine duygusal şiddet uygulayarak sindirmeye çalışır:
"Benimle oynama! Pazarlığa da kalkışma sakın! Yoksa seni karakola götürürüm."
"Neden? Ben birşey yapmadım ki.."
"Sen bir fahişesin ve benim de görevim senin gibileri yakalamak. Ülkeyi ve saygın
aileleri senin gibilerden korumak..." (s. 75)
Duygusal şiddetin bir diğer örneği, onunla birlikte olmak için çırpınan ve
başaramayacağını anlayınca "sen saygıdeğer bir kadın değilsin" diyerek aşağılamaya çalışan
gazeteci-yazar Diya ile ortaya çıkar. Bu olay Firdevs'in, saygın bir insan olma yolunda
hayatını değiştirmesini sağlayacak şiddette duygusal bir travmaya neden olur. Firdevs kendini
ve yaşantısını sorgulamaya başlamıştır: "Ben saygın bir kadın değildim. Daha önce fark
etmediğim bir şeydi bu. Keşke gerçeği hiç öğrenmemiş olsaydım. Hiç olmazsa uykularım
kaçmaz, iştahım kesilmezdi o zaman" (s. 85).
Namuslu bir hayat yaşamaya karar verip bir şirkette çalıştığı üç yıllık süre zarfında da
birlikte çalıştığı ancak hiç bir şekilde kendisine sokulmalarına müsade etmediği erkekler
tarafından şiddet ve sömürüye maruz kalır. Burada "güç", şiddeti fiziksel olarak değil
duygusal olarak uygulamaya başlamıştır. Sömürü ise, cinsel sömürü, emek sömürüsü ve sınıf
sömürüsü olarak uygulanmaktadır. Firdevs, şirkette geçen üç yıl boyunca, insanların özellikle
kadınların namuslu bir yaşam uğruna türlü türlü şiddete ve sömürüye maruz kaldıklarını
ancak korkulardan dolayı bütün bunları örtbas ettiklerini fark etmiştir ve bunlara kıyasla
kendisinin durumunun çok daha iyi olduğunu görmüştür: "... iyi bir sicil almak yahut
kendilerine kötü davranılmasından kurtulmak, başka birimlere gönderilmemek ve işten
kovulmamak için bedenlerini ve gayretlerini sonuna kadar kullanacak kadar saf kızlara
acıyordum. Şeflerden biri bana bir teklifte bulunsa; onurumu ve itibarımı diğer kızlardan
üstün tutuyorum sanmayın ama fiyatım onlardan çok daha yüksek, derdim" (s. 88-89).
Aşık olduğu Đbrahim tarafından terk edildiği zaman Firdevs, duygusal şiddetin en
ağırına maruz kalır. Ancak yıllar sonra karşılaştığı Đbrahim'le birlikte olduktan sonra ondan
bedeninin fiyatını ödemesini isteyerek bir anlamda kendisine yaşattığı duygusal travmanın
intikamını da almış olur. Firdevs, duygusal şiddetin üstesinden gelmeyi öğrenmiştir. Fiziksel
şiddetin ve emek sömürüsünün üstesinden gelmeyi öğrenmesi ise "saygın bir fahişe" olduğu
zaman kendisini sömürmek isteyen Marzuk adlı bir kadın tüccarını gözünü bile kırpmadan
öldürdüğü zaman olur. Marzuk onu hem bedenen hem de emeğine ortak olarak
sömürmektedir. Üstelik sık sık fiziksel şiddet uygulamaktadır. Bir ara Firdevs kaçmaya
çalışırken Marzuk kapıda onu yakalar ve giderse onu öldüreceğini söyleyerek tehdit eder.
Firdevs ise onun tehdit olarak kullandığı şeyi uygulamaya koyar ve eline geçirdiği bıçağı,
adamın vücudunda delinmedik bir yer kalmayıncaya kadar saplar.
"Bıçağı etine zahmetsizce saplayıp çıkarırken ellerimin ne kadar kolay hareket ettiğini
görerek şaşırmıştım. Daha önce bunu neden hiç yapmamış olduğumun şaşkınlığı ise daha
fazlaydı. Beynimde bir şimşek çaktı. Neden daha önce bir adam hiç vurmamıştım? Onların
gözlerinde bir an beliren korkuyu görene kadar kendi korkumu içimden atamamış olduğumu
anladım" (s. 110).
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Şiddetin öznesi tersine çevrilmiştir artık, dolayısıyla "güç" de el değiştirmiştir.
Marzuk'u öldürdükten sonra soğukkanlı bir şekilde sokakta dolaşırken kendisini arabasına
alan bir Arap prensin evinde, bedeninin karşılığı olarak verilen parayı gözlerinin önünde
paramparça ettiği halde bir kadının şiddetin öznesi olabileceğine inanmayan prensin suratına
okkalı bir tokat yerleştirerek ne kadar yanıldığını ona göstermek istemiştir. Bunun üzerine ilk
defa bir erkeğin, korkudan ne yapacağını şaşırdığına şahit olmuştur. Bir süre sonra oraya
gelen polis, Firdevs'i alıp götürür.
Firdevs hayatı boyunca şiddet ve sömürünün her türlüsüne maruz kalmış ve bir şekilde
bunun üstesinden gelerek tersine çevirmeyi başarmıştır. Ne var ki "güç", yüzyıllardır bütün
kurumlarıyla kusursuz işleyen bir mekanizmadır ve güç öznesini tersine çevirmek suretiyle bu
mekanizmanın işleyişini aksatan bir bireyi idama mahkum ederek cezalandırmıştır.
3. Dil ve Üslup
Roman, Nevâl es-Sa'dâvî'nin bütün romanlarında olduğu gibi fasih Arapça ile
yazılmıştır. Yarı otobiyografik unsurlar içeren roman, baş kişinin çocukluğundan itibaren
geçen uzun bir zamanı ele aldığı için ağırlıklı olarak özetleme tekniği ile aktarılmıştır.
Dolayısıyla bu teknik, romanın dilini karmaşık olayların ve ağır detayların yükünden
kurtararak daha yalın ve akıcı bir hale getirmiştir. Özetleme tekniği üslup açısından bir
sadelik kazandırmasınn yanı sıra kişilerin, olayların ve mekanların çözümlenmesinde etkin bir
görev üstlenen diyalog ve iç monolog gibi anlatı tekniklerinden faydalanmayı en aza
indirgemiştir. Romanda diyalogların kullanımı mümkün olduğunca kısıtlanmışken iç monolog
tekniğinin kullanımı neredeyse hiç yoktur.
Anlatımda akıcılığı sağlamak için yazar iki yerde şarkı unsurundan faydalanmıştır. Bu
kısımlar özellikle duygu yoğunluğunun artığı bölümlerde yoğunluğu daha da arttırmak ve
kahramanın mevcut ruh durumunu en sade şekliyle yansıtmak için kullanılmıştır. Başkişinin
çocukluğunda amcasından işittiği bu şarkı onun kimsesizliğin ve hayatta dayanaksız kalışın
acısını en güzel özetleyen dizelerdir:
"Ben seni derin denizlerde terk etmedim
Sen beni kuru toprakta bıraktın
Ben seni parlak altınlara değişmedim
Sense beni bir pula sattın
Leylim oy
Oy benim gözüm oy" (s. 26-27).
Yıllar sonra Đbrahim tarafından terk edilip sokaklarda yine tek başına kaldığı ve artık
kendi yolunu tamamen kendi çizdiği zaman mırıldandığı:
"Hiç bir şey beklemiyorum
Hiç bir şey istemiyorum
Hiç bir şeyden korkmuyorum
Ben özgürüm" (s. 101) dizeleri de onun o dönemdeki ruh halini en güzel şekilde
yansıtır.
Romanda anlatım türü olarak en yoğun kullanılan tür, öyküleyici anlatımdır. Ayrıca
karşılaştırmalı ve betimleyici anlatımın kulalnıldığı kısımlar da vardır. Firdevs'in özellikle
okul yıllarında merak saldığı kitaplarda okuduğu bilgileri özetle anlattığı kısımlar ise daha
çok açıklayıcı anlatım türüne örnek gösterilebilir.
Romanın genelinde kahramanlar, statüsü ve kültür düzeyi ne olursa olsun fasih Arapça
ile konuşmalarına rağmen kahramanlar genellikle yaş, statü ve kültür düzeylerine uygun
ifadeler kullanırlar.
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Sonuç
Arap dünyasında 1960'lı yıllardan itibaren yayılan ikinci dalga feminizm hareketinin
öncülerinden biri olarak eserlerinde ısrarla kadınlar üzerindeki ataerki zulmünü dile getiren
Nevâl es-Sa'dâvî, Mısır ve Arap dünyasının önde gelen yazarlarından biridir. 1973 yılında
yazdığı Đmrae 'Inde Nuktati's-Sıfr adlı romanında, çocukluğundan itibaren baskı ve zulüm
altında ezilen ve yaşadığı kötü olaylar neticesinde sokaklara düşen Mısırlı bir fahişenin
öyküsünü anlatır. Roman her ne kadar yaşanmış bir hayat hikayesinden kesitler sunsa da esSa'dâvî, romanın başkişisi olarak cinayatten hüküm giyip ölüme mahkum edilen fahişe bir
kadını özellikle seçerek ataerkil gücün Arap dünyasında, henüz çocukluk çağından itibaren bir
kadın üzerinde ne kadar etkin olduğunu gözler önüne serer. Bir kadının düşmüşlüğünün,
ezilmişliğinin, sefaletinin tek sorumlusu, onu adım adım fahişeliğe sürükleyen erkeklerden
her birinin temsil ettiği ataerkil gelenektir. Üstelik devlet güçleri de, bu misyonun
tamamlayıcısı olarak, tümüyle ataerkinin denetimindedir.
Romanda Firdevs'in, ataerkil geleneğin hakimiyetini ortadan kaldırmak ya da tersine
çevirmek için hayatının belli bir döneminden sonra bireysel saygınlığını hiçe sayıp, "pahalı
bir fahişe" olmayı tercih ederek toplumsal saygınlık kazanma çabaları oldukça ironiktir.
Firdevs sonuçta "saygın bir kadın" olmayı başarır hatta bedenini ve emeğini sömürmeye
çalışan Marzuk adlı kadın tüccarını öldürüp, kendisiyle birlikte olmak isteyen Arap prensi
tokatlayarak sembolik olarak ataerkiyi tersine de çevirir ancak neticede ataerkil düzenin
kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıp idama mahkum edilir. Bu aşamada Devlet güçlerinin
bir bütün olarak ataerkil geleneğin misyonunun tamamlayıcısı olduğu gerçeği de ironik bir
dille aktarılır.
Yapı olarak modern dönem romanlarının özelliklerini taşıyan eserde, ana tema olarak
ele alınan ataerkil geleneğin kadınlar üzerindeki baskıcı ve ezici etkisinin yanı sıra çocukluk
döneminde haz odaklı, yetişkinlik döneminde ise çocukluk dönemindeki hazzı arama ancak
çoğunlukla hissizlik ve nefretle sonuçlanan cinsellik olgusu; paranın gücü ve paraya sahip
olanın toplumsal saygınlığı; baskı ve zulmün dayattığı çaresizlik; kadına yönelik şiddet,
sömürü ve emek sömürüsü gibi alt temalar da ön plana çıkmaktadır.
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ÖZ-DÜZENLEME BECERĐLERĐNĐN ÖĞRETĐMĐ SÜRECĐNDE K-W-L
(BĐL-ĐSTE-ÖĞREN) STRATEJĐSĐNĐN ETKĐSĐ
Cevat EKER∗
Öz
Bu çalışmanın amacı, K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisinin öz-düzenleme becerilerinin öğretimi
üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırma 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde ortaokul 5. sınıf
öğrencilerinin oluşturduğu 2 şubeden 47 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma, Zimmerman’ın öz-düzenlemeye
dayalı öğrenme modeli kapsamında ortaya koyduğu becerileri kazandırmaya yönelik olarak tasarlanmış ve
yürütülmüş olup 6 hafta sürmüştür. Araştırma, deneysel modellerden “öntest-sontest kontrol gruplu modele”
göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Araştırma için bir deney, bir de kontrol grubu oluşturulmuştur. Bu
süreçte deney grubu öğrencilerinin ders içerisinde ve ders dışında K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi ile ilgili
çalışma sayfalarını doldurmaları sağlanarak öz-düzenleme becerilerinin öğretimi yapılmıştır. K-W-L (Bil–Đste–
Öğren) stratejisi çalışma sayfaları öz-düzenleme becerilerini kazandırmada bir araç olarak kullanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda KWL (BilĐste-Öğren) stratejisinin, öğrencilerin öz- düzenleme becerilerini kazanmalarında etkili bir araç olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Öz-düzenleme, öz-düzenleme becerileri, KWL (Bil-Đste-Öğren) stratejileri.

THE EFFECT OF THE STRATEGY OF KWL (KNOW-WANT-LEARN) IN
TEACHING PROCESS OF THE SELF-REGULATORY SKILLS
Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) which
was used in teaching process of the subject of the learning field named "Culture and Heritage" on the teaching
self-regulation skills. This study was conducted with 47 students from two classes formed by 5th grade students
of the secondary school in the fall semester of the 2014-2015 academic year. The research was designed on the
acquisition of the skills which Zimmerman put out in the scope of the learning model based on self-regulation
and carried out and it lasted six weeks. In this process, the teaching of self-regulation skills was made by
providing experimental group students to fill the worksheets of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) during
lesson and after lesson. The worksheets of the strategy of KWL (Know-Want-Learn) was used as a tool for the
acquisition of self-regulation skills. Self-regulation learning strategies scale was used as the data collection tool.
At the end of the research, it was found that the strategy of KWL (Know-Want-Learn) was an effective tool for
the students to acquire of self-regulation skills.
Key Words: Self-regulation, self-regulation skills, the strategies of KWL (Know-Want-Learn).

GĐRĐŞ
Hızlı bir bilgi artışının olduğu günümüzde, bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi, nerede ve
nasıl bulacağını bilen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen, öğrenme süreçlerine etkin
olarak katılan, var olan yeteneklerini olumlu yönde kullanan ve öğrenme süreçlerini kontrol
edebilen, bireyler olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk, öz-düzenleme kavramının
önem kazanmasına neden olmuştur. Akademik başarı ve sınıf içi performans üzerinde etkisi
olduğu düşünülen öz-düzenleme kavramının farklı alanlarda farklı tanımları yapılmıştır. Bu
kavram Bandura (1986) tarafında bireyin, öğrenme hedeflerini belirlemesi, öğrenme sürecinde
etkin rol oynaması ve bu süreci kontrol edebilmesi olarak tanımlanmıştır. Pintrich (2000) özdüzenlemeyi öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirledikleri, bilişlerini,
∗
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motivasyonlarını ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları, hedefleri ve çevrelerindeki
bağlamsal özellikler tarafından yönlendirilip, sınırlandırıldıkları, aktif ve yapıcı bir süreç
olarak tanımlarken Zimmerman (2002) ise, öğrencinin bir hedefe ulaşmak için, kendi duygu,
düşünce ve davranışlarını yönlendirmesi süreci olarak tanımlamaktadır.
Öz-düzenleme kavramına ilişkin yapılan tanımlarda, öz-düzenleme becerisi gelişmiş
bireylerin kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katıldıkları vurgulanmaktadır. Özdüzenleme becerisi gelişmiş olan bireyler, kendilerine verilen görevleri yerine getirme
konusunda sınıfta pasif olan arkadaşlarına göre daha gayretlidirler (Zimmerman, 1990). Özdüzenlenme becerisi Zimmerman (2002)’ a göre öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir.
Öz-düzenleme becerisi gelişmiş öğrenciler belirledikleri hedeflere ulaşmak için çabalar ve
bunun için belirli stratejiler kullanırlar. Öz-düzenleme becerilerini kullanan öğrenciler,
öncelikle öğrenme konusu ile konunun ihtiyaçlarını ve konuyu öğrenmek için nelerin gerekli
olduğunu belirleyebilirler. Öğrenme ortamlarında öğrencilerin, kendi öğrenme süreçlerini
anlamaları, öğretmenlerin de öğrencilerin öğrenme çabalarını anlayarak onlara öğrenmeleri
konusunda yardım etmeleri öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi bakımından önemlidir. Bu
nedenle öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlamak için öğretim ortamlarında, onların özdüzenleme becerilerini kazanmalarını sağlayacak ve geliştirecek etkinliklere yer vermek
önemlidir.
Bu becerilerin bireylere kazandırılabilmesi, becerilerin öğrenilmesini sağlayan öğrenme
yaşantılarına bağlıdır. Öğrenme yaşantıları ne kadar fazla ise, öz-düzenleme becerilerinin
kazanılması da o kadar kolay olmaktadır (Bandura,1986). Öğrencilere, öz-düzenleme
becerilerinin geliştirilmesi ve öğretimi için fırsatlarının verilmesi önemlidir. Öz-düzenleme
becerilerini öğretme yollarından biri, K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisidir. Ogle (1986)
tarafından geliştirilen K-W-L bir öğrenme stratejisi olarak ele alınmış ve adlandırılmıştır. Bu
strateji, açılım olarak “Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim? Anlamlarına
gelen ve geleneksel öğretim yöntemlerinin dışına çıkarak, öğrencilerin öğrenmeye karşı
olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayan, her hangi bir konuda ihtiyacı olan bilgiyi ortaya
çıkarma imkânı veren ve her öğrencinin belli bir ilgi alanını araştırarak bilgi sahibi olmalarını
ile edindiği bilginin farkına varmalarını sağlayan yapısalcı bir öğretim stratejisidir (Ogle,
1986).
Son yıllarda eğitimciler tarafından öğrencinin akademik başarısını artırmak için özdüzenleme becerilerinin kazandırılmasına yönelik araştırmaların (Weinstein ve Mayer, 1986;
Zimmerman ve Martinez-Pons, 1986; Stoeger ve Ziegler, 2005; Kramarski ve Gutman,
2005; Zumbrunn, 2010; Vandevelde, Keer ve Wever, 2011; Bembenutty, 2011; Beno ve
Bizri, 2014) yapıldığı, ancak K-W-L (Bil-Đste-Öğren) strateji ile öz-düzenleme becerilerinin
ilişkilendirildiği çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada, K-W-L
(Bil-Đste-Öğren) stratejisi kullanılarak yapılan öğretim uygulamalarının öğrencilerin özdüzenleme becerilerini öğrenmeleri ve kullanmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Zimmerman’ın Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Modeli
Zimmerman’ın (1998) Bandura’nın sosyal bilişsel bakış açısından esinlenerek
geliştirdiği öz- düzenlemeye dayalı öğrenme modelinde öz-düzenlemeyi, bireysel hedeflere
ulaşmada, öğrencinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını planlaması ve gerektiğinde
bazı düzenlemeler yapması olarak tanımlamaktadır.
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Zimmerman (1998) geliştirdiği modelde, öz-düzenlemenin döngüsel bir doğası
olduğunu belirtmektedir. Öğrenme yaşantısından elde edilen geri bildirimin sonraki öğrenme
yaşantılarını etkilediği belirtilmiştir. Öğrencinin öğrenme görevlerine ilişkin hedefleri
belirlemesi, strateji seçimi, göreve ayrılacak zaman ve harcanacak çabanın belirlenmesi gibi
pek çok süreci etkilediğini belirterek modelde, öz- düzenlemeye dayalı öğrenmeyi, birbirini
takip eden, ön görü (forethought), performans ya da iradenin kontrolü (performance or
volitional control) ve öz yansıma (self reflection) aşamalarından oluşan döngüsel bir süreç
olarak ifade etmektedir. Bu aşamalar şekil 1.’de görülmektedir.
PERFORMANS
YA DA
ĐRADENĐN KONTROLÜ
-Dikkate odaklanma
-Kendi kendini kontrol etme
-Öz gözlem

ÖN GÖRÜ
-Hedef belirleme
-Strateji planlama
-Öz yeterlilik inançları
-Hedef yönelimi
-Beklentiler

ÖZ YANSITMA
-Öz değerlendirme
-Kendi kendine tepki verme

Şekil 1. Akademik öz-düzenleyici öğrenme döngüsü
Kaynak: Zimmerman, B. J. (1998). Developing self-fulfilling cycles of academic regulation: An analysis of
exemplary instructional models. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (eds.), Self-regulated learning: from
teaching to self-reflective practice (ss. 1–20) Đçinde, New York, NY: The Guilford press.

Şekil 1’de görüldüğü gibi, öz-düzenleme becerilerinin öğretiminde üç aşama vardır. Bu
üç aşamadan ön görü aşaması, gerçek performanstan önce vardır. Hedef belirleme, strateji
planlama, öz yeterlilik inançları, hedef yönelimi, beklentiler gibi süreçlerle ilgilidir.
Performans ya da iradenin kontrolü aşaması, kendi kendini kontrol etme, öz gözlem gibi
öğrenme boyunca meydana gelen dikkati ve faaliyeti etkileyen süreçleri içerir. Performanstan
sonra meydana gelen öz yansıma aşaması boyunca öğreniciler gerekli stratejileri kullanarak,
amaçlarını değerlendirerek fikirlerinin yeterliği hakkında yargıda bulundukları öz
değerlendirme ve kendi kendine tepki verme gibi süreçlerden oluşmaktadır.
Ön görü aşaması, bu süreçte öğrenciler öğrenme için birtakım hazırlıklar yaparlar.
Öğrenci kendi kendini kontrol ederek ve gözlemleyerek kendi performansına göre
yapabileceklerini ortaya koyar ve buna göre kendisine bir plan yapar. Öğrenme çabası,
öğrenme hedefleri ve öğrenme ortamının hazırlanması gibi öğrenme öncesi faaliyetleri içeren
süreçleri ifade etmektedir.
Bu süreçte, ilk olarak öğrenme ile ilgili amaçlar belirlenmektedir. Amaç belirleme
öğrenmede kalite ve performansı arttırmak amacıyla alınan kararları ifade eder (Schunk,
2001). Đkinci olarak ise, amaçları gerçekleştirmeye dönük stratejilerin planlanması
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yapılmaktadır. Seçilen hedefi gerçekleştirmek ve öğrenmede başarıyı sağlamak için seçtiği ve
uyguladığı yöntemlerle ilgilidir. Üçüncü olarak, Öz yeterlilik inançları yer almaktadır.
Bandura (1986) öz yeterlik kavramını; bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli
etkinlikleri organize edip başarılı bir şekilde yapabilme kapasitesine ilişkin kendi yargısı
olarak ifade etmiştir. Öz yeterliliği yüksek olan bireyler çevreyi daha çok kontrol
edebileceğinden olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirler. Dördüncü olarak hedef yönelimli
olma yer almaktadır, bireylerin motivasyonlarını devam ettirmeye, sonuçlara odaklanmayı
ifade etmektedir. Son olarak bireylerin beklentileri yer almaktadır. Bu aşamada, uzun ya da
kısa bir süreç için ortaya konulan hedefler gerçekleştiğinde bireyde bir tatmin duygusu bir
takdir beklentisi oluşması beklenmektedir.
Performans ya da iradenin kontrolü aşaması, dikkate odaklanma, kendi kendini kontrol
etme ve öz gözlem boyutlarından oluşmaktadır. Bu aşama, öğrencinin görevi ve performansı
üzerine dikkatini yoğunlaştırması aşamasıdır.
Performans veya iradenin kontrolü aşamasının alt süreçlerinde ilk olarak öğrencilerin
dikkate odaklanma stratejisi kullandıkları görülmektedir. Bu süreçte, öğrencilerin görevleri
üzerine odaklandıkları, yoğunlaştıkları ve en iyi şekilde gayret gösterdikleri görülmektedir.
Öğrencilerin motivasyonlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Kişinin performansının ve
öğrenmelerinin belirli yönlerini izlemesidir (Zimmerman, 2000). Đkinci olarak ise öz gözlem
aşaması vardır. Bu aşama öğrencinin kendi kendini gözlemesidir. Öz gözlem, öğrencilerin
mevcut davranışlarının bilincinde olmalarını sağlar ve onlara davranışları değerlendirirken ya
de geliştirirken yardım eder (Schunk, 2009).
Öz yansıtma aşaması, bu aşamada öğrenciler gösterdikleri çabaya tepki gösterirler ve öz
değerlendirme yaparlar. Bu aşamada, süreç sonunda edinilen yaşantıların, öğrenmelerin ve
deneyimlerin, bireysel değerlendirilmesini ifade eden öz değerlendirme ve öğrencinin
öğrenme çıktıları ve öğrenme sürecinin sonunda kendisinin oluşturduğu kendi kendine tepki
verme olmak üzere önemli görülen iki farklı evre yer alır (Zimmerman ve Schunk, 2004).
Beceri kazanmada öz değerlendirme, öğrencinin kendi performansını değerlendirmesini
içerir. Bu aşamada öğrenciler, önceden belirlenmiş hedefler, davranışlar ve standartlar ile
kendi performansını karşılaştırır. Öğrenciler olumsuz performans dereceleri elde ettiklerinde
şiddetli tatminsizlik deneyimi yaşarlar ve kendi kendilerine tepki verirler. Tepki göstermek,
öğrencinin görevi sürdürmesini ve içsel ilgisini azaltmaktadır. Öğrencilerin kendi
performanslarını izlemeleri, öğrenmedeki gelişimlerini değerlendirmelerini ve kendilerinin
daha yetenekli hale gelmelerini sağlamaktadır. Daha yetenekli oldukları algısı da öz yeterliliği
arttırır ve öz-düzenleme stratejilerini öğrenme çabalarını yükseltir (Schunk, 2009).
Zimmerman’ın döngüsel modeli bu üç aşamanın doğrusal olarak birbirini takip ettiğini
ve öz yansıtma aşamasında elde edilen çıktıların tekrar sürece dâhil edilmesi ile döngüsel bir
yapının oluştuğunu ortaya koymaktadır. Zimmerman modelinde stratejilerin kazandırılması
ile özellikle, öğrencilerin istekli oldukları öğrenme durumlarında daha çok sorumluluk
aldıkları ve akademik performanslarının daha yüksek olduğunu vurguladığı görülmektedir.
K-W-L (Bil-Đste-Öğren) Stratejisi
Ogle (1986) tarafından geliştirilen K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi son yıllarda bir
öğrenme stratejisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu stratejinin açılımı “Ne biliyorum? Ne
öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?” anlamlarına gelen ve geleneksel öğretim yöntemlerinin
dışına çıkarak, öğrencilere öğrenmeye karşı olumlu tutumlar edinme, verilen konuda bilinen
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bilgiyi ortaya çıkarma ve her öğrencinin belli bir ilgi alanını araştırarak, bilgi üzerinde belirli
kategorilerin ayrımını yaparak edindiği bilginin yapısını ve içeriğinin farkına varmalarını
sağlayan yapısalcı bir öğrenim stratejisidir (Ogle, 1986).
K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi, öğrencilerin ön bilgileriyle bağlantı kurmak için en
yaygın kullanılan grafik düzenleyicilerden biridir. Bu strateji, öğrencilerin ön bilgilerini ve
öğrencilerin yeni bir konu hakkındaki görüşlerini somut olarak görmelerine imkân tanıyan bir
stratejidir (Hill, Rubtic ve Norwick, 1998). Öğrencilere belli bir konuda önceden ne
bildiklerini sorarak onların ön bilgilerini etkinleştirir. Bu da, içeriğin derinliği ayrıntılarıyla
keşfedilmeden önce, öğrencilerin kişisel bağlantılar kurmalarına izin verir. Stratejinin
Bildiklerim bölümünde, öğrenciler fikirler için beyin fırtınası yaparak kendilerini
değerlendirirler. Daha sonra, Öğrenmek Đstiyorum bölümünde, içeriğe yönelik sorular için
bağımsızca ve işbirliği içinde beyin fırtınası yaparlar. Bu aşamada öğrenciler öğrenmeleri için
kişisel hedefler belirlerler. Hedeflerini gerçekleştirme yolunda edindikleri bilgileri şemanın
öğrendiklerim bölümüne kaydederler. Öğrenciler bu şemayı kullanarak, yeni bilgilerini
önceden bildikleriyle karşılaştırarak öğrendiklerine anlam katarak yapılandırırlar ve fikirlerini
açıklayabilirler (Carr ve Ogle, 1987).
Jared ve Jared’e (1997) göre, K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi, birçok ders ve konu
alanında kullanılmaya uygundur. Ayrıca bilinen bilgiyi ortaya çıkarmaya yardım ettiği için
yardım arama stratejisi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte K-W-L (Bil–Đste–Öğren)
stratejisinin aşamaları, öğrencilerin önceki bilgilerini hatırlamalarını, kendi kendine soru
sorma stratejilerini geliştirmelerini, soruları cevaplamak için konuları ileri düzeyde
araştırmayı sağlar. Bu stratejinin uygulanması sırasında kullanılan çalışma sayfaları öz
düzenleme stratejilerinin öğretimini daha etkili kılma özelliği taşımaktadır. Tablo 1’ de
sayfası
örneği
görülmektedir.
çalışma
Tablo 1. K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi sayfası örneği
K

W

L

Ne biliyorum?

Ne öğrenmek istiyorum?

Ne öğrendim?

Araştırmanın Önemi ve Amacı
Son yıllarda yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin akademik
başarılarında belirleyici olarak öz-düzenleme becerilerinin gelişmiş olması gerektiğine vurgu
yapıldığı görülmektedir (Zimmerman ve Martinez-Pons, 1986). Schunk ve Ertmer (2000) özdüzenlemeli öğrenme becerilerinin öğretilebileceğini ve bu becerileri kullanan öğrencilerin
okul başarılarının artabileceğini belirtmektedirler. Boekaerts ve Niemivirta’da (2005)
öğrencilerin kendi amaçlarına uygun olarak öğrenmelerini düzenleyebilecekleri bir ortamda
olmalarına izin verildiğinde öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini geliştirebilmelerinin
mümkün olabileceğini belirtmektedir.
Bu araştırma ile K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisinin öz-düzenlemeli öğrenme
becerilerinin öğretimine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmaktadır.
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1. Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme
stratejileri ölçeği ön test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Deney grubunun öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri ölçeği ön test ve son test
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri ölçeği ön test ve
son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4. Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri son
test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisinin öz-düzenleme becerilerinin öğretimine etkisini
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, deneysel modellerden “öntest-sontest kontrol
gruplu modele” (Karasar, 2005) göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma için bir
deney, bir de kontrol grubu oluşturulmuş, her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası
ölçümler yapılmıştır. Modelde yer alan ve uygulamalar öncesinde gruplara uygulanan ön
testler, grupların deney öncesi benzerlik düzeylerinin belirlenmesine son testler ise,
sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olmuştur (Cohen, Manion ve Morrison, 2007).
Araştırmanın
deneysel
deseni
tablo
2’
de
verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmanın Deneysel Deseni
Grup

Uygulama öncesi

Uygulama süreci

Uygulama sonrası

(15 Ekim 2014)

(16 Ekim – 27 Kasım 2014)

(27 Kasım 2014)

Deney

Ön test

K-W-L (Bil–Đste–Öğren)
stratejisi uygulamaları

Son test

Kontrol

Ön test

Geleneksel Yöntemlerin
uygulamaları

Son test

Çalışma Grubu
Çalışma 2014–2015 eğitim-öğretim yılı bir ortaokulun iki farklı şubesinde öğrenim
gören toplam 47 5. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının
belirlenmesinde, öğrencilerin akademik başarı ön testinden aldıkları puanlardan ve sosyal
bilgiler dersi öğretmenlerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunda yer alan
öğrencilerin dağılımı tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Dağılımı
Gruplar

Kız

Erkek

Toplam

Deney grubu

11

13

24

Kontrol grubu

9

14

23

Tablo 3 incelendiğinde, deney grubunda 11 kız, 13 erkek toplamda 24 öğrenci olduğu,
kontrol grubunda 9 kız, 14 erkek toplamda 23 öğrenci olduğu görülmektedir.
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Deneysel Đşlem Basamakları
Bu çalışma 2014 – 2015 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılında ortaokul 5. Sınıf
sosyal bilgiler dersi “ Kültür ve Miras ” öğrenme alanı içerisinde yer alan “Adım Adım
Türkiye” ünitesi konularının öğretimi sürecinde 16 Ekim 2014 – 27 Kasım 2014 tarihleri
arasında 6 haftalık süreyi kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Uygulama haftada 3 saat olacak
şekilde düzenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir.
Birinci hafta (16 Ekim 2014): Uygulamanın ilk haftasında “Çevresindeki ve ülkemizin
çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.”
Kazanımının kazandırılmasına yönelik içeriğin öğretimi yapılmıştır. Derse girişte ilk olarak,
öz-düzenlemeli öğrenme becerileri ve K-W-L (Bil-Đste-öğren) stratejisi hakkında bilgi
verilmiştir. Hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılmış ve bu kâğıtların ilk iki
sütununu konunun başında bireysel olarak doldurmaları istenmiştir. Öğrenciler ilk sütun olan
K (Bil) sütununa çalışma yaprağı üzerindeki o haftaki kazanım ile ilgili konu hakkında ne
bildiklerini yazmaları istenmiştir. Bu sütunlar öğrencilerin zekâ alanlarına göre bazen sözel
bazen de görsel zekâlarını kullanmalarına fırsat verilecek şekilde yazı, resim ya da şekil
yoluyla doldurmaları sağlanmıştır. Bu uygulama ile öğrenciler “öz gözlem ve öz
değerlendirme” gibi becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Đkinci sütun olan W (Đste)
sütununa öğrenmek istedikleri, merak ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları istenmiştir. Bu
sütunun doldurulmasıyla öğrencilerin, “hedef belirleme, planlama ve dikkate odaklanma”
becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Çalışma kâğıtlarının ilk iki sütunu doldurulduktan
sonra öğrencilerin bireysel çalışma kâğıdı olan K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma
kâğıtlarını ders işlendikten sonra kullanmak üzere dosyalarına kaldırmaları istenmiştir. O gün
işlenen ders sonunda K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtlarının son sütunu olan L
(Öğren) sütununu ders konuları ile ilgili neler öğrendiklerini yazmaları diğer bir ifadeyle
kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu sütünün doldurulması ile öğrencilerin
“öz değerlendirme” becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Uygulama sonunda öğrenciler
bireysel olarak doldurdukları çalışma kâğıtlarını sınıfla paylaşmışlardır.
Đkinci hafta (23 Ekim 2014): Đlk hafta işlenen dersin sonunda toplanan K-W-L (BilĐste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtları öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin yanıtları
doğrultusunda öz-düzenleme stratejisi açısından gerekli geri bildirimler verilmiştir.
Uygulamanın ikinci haftasında “Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler
verir.” Kazanımının kazandırılmasına yönelik içeriğin öğretimi yapılmıştır. Derse girişte KW-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi ile ilgili hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılmıştır.
Öğrencilerin ilk sütun olan K (Bil) sütununa çalışma yaprağı üzerindeki o haftaki kazanım ile
ilgili bildiklerini yazmaları Đkinci sütun olan W (Đste) sütununa öğrenmek istedikleri, merak
ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları istenmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerin, “strateji
planlama ve dikkate odaklanma” stratejilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Ders sonunda KW-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtlarının son sütunu olan L (Öğren) sütununu ders
konuları ile ilgili neler öğrendiklerini yazmaları diğer bir ifadeyle kendi öğrenmelerini
değerlendirmeleri istenmiştir. Bu sütünün doldurulması ile öğrencilerin “öz gözlem ve öz
değerlendirme” stratejisini kazanmaları amaçlanmıştır.
Üçüncü hafta (06 Kasım 2014): ikinci hafta işlenen dersin sonunda toplanan K-W-L
(Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtları öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin
yanıtları doğrultusunda öz-düzenleme stratejisi açısından gerekli geri bildirimler verilmiştir.
Uygulamanın üçüncü haftasında “Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel
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özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır” Kazanımının kazandırılmasına
yönelik içeriğin öğretimi yapılmıştır. Derse girişte K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi ile ilgili
hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrencilerin ilk sütun olan K (Bil)
sütununa çalışma yaprağı üzerindeki o haftaki kazanım ile ilgili bildiklerini yazmaları Đkinci
sütun olan W (Đste) sütununa öğrenmek istedikleri, merak ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları
istenmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerin, “hedef belirleme, beklentiler ve öz gözlem”
stratejilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Ders sonunda K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi
çalışma kâğıtlarının son sütunu olan L (Öğren) sütununu ders konuları ile ilgili neler
öğrendiklerini yazmaları diğer bir ifadeyle kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri istenmiştir.
Bu sütünün doldurulması ile öğrencilerin “kendi kendilerini kontrol etme ve öz
değerlendirme” stratejisini kazanmaları amaçlanmıştır.
Dördüncü hafta (13 Kasım 2014): Üçüncü hafta işlenen dersin sonunda toplanan K-WL (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtları öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin
verdikleri bilgilere öz-düzenleme stratejisi açısından gerekli geri bildirimler verilmiştir.
Uygulamanın dördüncü haftasında “Kültürel öğelerin, insanların bir arada yaşamasındaki
önemini açıklar.” Kazanımının kazandırılmasına yönelik içeriğin öğretimi yapılmıştır. Derse
girişte K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi ile ilgili hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere
dağıtılmıştır. Öğrencilerin ilk sütun olan K (Bil) sütununa çalışma yaprağı üzerindeki o
haftaki kazanım ile ilgili bildiklerini yazmaları Đkinci sütun olan W (Đste) sütununa öğrenmek
istedikleri, merak ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları istenmiştir. Bu uygulama ile
öğrencilerin, “hedef yönelimi, hedef belirleme, beklentiler ve öz gözlem” stratejilerini
kazanmaları amaçlanmıştır. Ders sonunda K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma
kâğıtlarının son sütunu olan L (Öğren) sütununu ders konuları ile ilgili neler öğrendiklerini
yazmaları diğer bir ifadeyle kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu sütünün
doldurulması ile öğrencilerin “öz değerlendirme” stratejisini kazanmaları amaçlanmıştır.
Beşinci hafta (20 Kasım 2014): Dördüncü hafta işlenen dersin sonunda toplanan K-WL (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtları öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin
verdikleri bilgilere öz-düzenleme stratejisi açısından gerekli geri bildirimler verilmiştir.
Uygulamanın beşinci haftasında “Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile
sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.” Kazanımının kazandırılmasına yönelik içeriğin
öğretimi yapılmıştır. Derse girişte K-W-L (Bil-Đste-Öğren) strateji ile ilgili hazırlanan çalışma
kâğıtları öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrenciler ilk sütun olan K (Bil) sütununa çalışma yaprağı
üzerindeki o haftaki kazanım ile ilgili bildiklerini yazmaları Đkinci sütun olan W (Đste)
sütununa öğrenmek istedikleri, merak ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları istenmiştir. Bu
uygulama ile öğrencilerin, “hedef belirleme, öz gözlem ve öz yeterlilik” stratejilerini
kazanmaları amaçlanmıştır. Ders sonunda K-W-L (Bil-iste-öğren) stratejisi çalışma
kâğıtlarının son sütunu olan L (Öğren) sütununu ders konuları ile ilgili neler öğrendiklerini
yazmaları istenmiştir. Bu sütünün doldurulması ile öğrencilerin “öz değerlendirme ve kendi
kendine tepki verme” stratejisini kazanmaları amaçlanmıştır.
Altıncı hafta (27 Kasım 2014): Beşinci hafta işlenen dersin sonunda toplanan K-W-L
(Bil-iste-öğren) stratejisi çalışma kâğıtları öğretmen tarafından incelenerek öğrencilerin
verdikleri bilgilere öz-düzenleme stratejisi açısından gerekli geri bildirimler verilmiştir.
Uygulamanın altıncı haftasında “Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir” Kazanımının
kazandırılmasına yönelik içeriğin öğretimi yapılmıştır. Derse girişte K-W-L (Bil-Đste-Öğren)
stratejisi ile ilgili hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrencilerin ilk sütun
olan K (Bil) sütununa çalışma yaprağı üzerindeki o haftaki kazanım ile ilgili bildiklerini
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yazmaları ikinci sütun olan W (Đste) sütununa öğrenmek istedikleri, merak ettikleri ile ilgili
bilgiler yazmaları istenmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerin, “hedef belirleme, strateji
planlama ile öz gözlem” stratejilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Ders sonunda K-W-L (BilĐste-Öğren) stratejisi çalışma kâğıtlarının son sütunu olan L (Öğren) sütununu ders konuları
ile ilgili neler öğrendiklerini yazmaları değerlendirmeleri istenmiştir. Bu sütünün
doldurulması ile öğrencilerin “öz değerlendirme” stratejisini kazanmaları amaçlanmıştır.
Uygulama bitince deney ve kontrol gruplarına öz-düzenleme stratejileri ölçeği son test olarak
uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada “Öz düzenleme ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek
“Pintrich ve De Groot (1990) tarafından geliştirilmiş, Üredi (2005) tarafından Türkçe ’ye
uyarlanmıştır. “Öz düzenleme ölçeği” toplam olarak 22 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçek
planlama, izleme, gözden geçirme gibi biliş üstü stratejiler ile tekrarlama, anlamlandırma ve
örgütleme stratejilerinin kullanım sıklığını ölçmektedir (Üredi, 2005).
Ölçme aracının Türkçe ‘ye uyarlanması çalışmasında “Öz Düzenleme” ölçeğine ilişkin
Cronbach alfa değerleri 0.84 “Bilişsel Strateji Kullanımı” ölçeğinin alfa değeri 0.82 olarak
bulunmuştur. (Üredi, 2005). Ölçme aracının bu araştırma kapsamındaki verilerin analizinden
elde edilen Cronbach alpha Katsayısı, öz-düzenleme ölçeğinde 0.78, bilişsel strateji kullanımı
ölçeğinde 0.80 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Öz-düzenleme ölçeğinin uygulanması ile elde edilen veriler SPSS 15.0 adlı istatistik
programına aktarılmış ve tüm testlerin istatistiksel değerlendirmeleri bu program aracılığı ile
yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test uygulamaları t-testi ile
karşılaştırılmış, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Verilerin
analizinde .05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırma verileri doğrultusunda, araştırmanın alt problemlerine ilişkin
bulgular yer almaktadır.
Araştırmanın birinci alt problemi “Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu
öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri ölçeği ön test puanları arasında anlamlı bir
fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme bağlı olarak elde edilen bulgular
tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeği
Öntest Puanlarının Karşılaştırılması
GRUPLAR

N

x

Ss

Deney

24

53,50

3,50

Kontrol

23

54,67

4.59

T testi
Sd

t

P

43

0,20

0,83

P<0,05
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Tablo 4 incelendiğinde, deney grubunun uygulamaya başlamadan önce öz-düzenleme
stratejileri ölçeği puan ortalaması (x= 53,50), standart sapma değeri (Ss=3,50) olarak
bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme ölçeği puan ortalaması (x= 54,67),
standart sapma değeri (Ss=4,59) olarak bulunmuştur. Hazırbulunuşluk düzeyleri bakımından
gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ilişkisiz örneklemler t-testi ile hesaplanmış
olup (t(43) = 0,20; p>0.05) fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre
her iki grubun çalışmaya başlamadan önce öz-düzenleme stratejileri ölçek puanlarının
birbirine denk olduğu söylenebilir.
Araştırmanın ikinci alt problemi “Deney grubu öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri
ölçeği sontest puanları ile ön test puanları sarasında anlamlı bir fark var mıdır? ” şeklinde
ifade edilmişti. Bu alt probleme bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 5’ te verilmiştir.
Tablo 5. Deney Grubundaki Öğrencilerin Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeği Öntest-Son Test
Puanlarının Karşılaştırılması
DENEY GRUBU

x

N

Ss

Ön test

24

53.50

3.50

Son test

24

79. 33

2.10

T testi
Sd

t

P

46

-6,31

0,01

P<0,05

Tablo 5 incelendiğinde, deney grubunun uygulama öncesi elde edilen öz-düzenleme
stratejileri ölçeği puanlarının ortalaması (x= 53,50), standart sapma değeri (Ss=3,50) iken;
son test puanlarının ortalaması (x= 79,33), standart sapma değeri (Ss=2,10) olarak
bulunmuştur. Grubun ön test ile son test uygulaması sonunda elde edilen puanları arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığı t-testi ile hesaplanmış, elde edilen (t(46) = 6,31; p<0,05)
değeri ile istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme
stratejileri ölçeği sontest puanları ile ön test puanları sarasında anlamlı bir fark var mıdır? ”
şeklinde ifade edilmişti. Bu alt probleme bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 6’ da
verilmiştir.
Tablo 6. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeği Öntest-Son Test
Puanlarının Karşılaştırılması
x

KONTROL
GRUBU

N

Ss

Ön test

23

54.67

4.59

Son test

23

68. 57

3.24

T testi
Sd

t

P

40

-2,48

0,01

P<0,05

Tablo 6 incelendiğinde, kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ölçeği ön
test puanlarının aritmetik ortalaması (x=54.67), standart sapması (Ss=4.59) olarak
bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarının aritmetik ortalaması
(x=68.57) standart sapması (Ss=3.24) olarak bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle kontrol grubu
öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ölçeği ön test puanları ile grubun son test puanları
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arasında meydana gelen farkın anlamlı olup olmadığı t-testi ile yorumlanmış, elde edilen (t(40)
= 2,48; p<0,05) değeri ile sontest sonuçları lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Deney grubu öğrencilerinin öz-düzenleme
stratejileri ölçeği sontest puanı ile kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri
ölçeği sontest başarı puanı arasında anlamlı düzeyde farklılık var mıdır? ” şeklinde ifade
edilmişti. Bu alt probleme bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 7’ de verilmiştir.
Tablo 7. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Öz-Düzenleme Strateji Ölçeği Sontest
Puanlarının Karşılaştırılması
GRUPLAR

N

Testler

x

Ss

Deney

24

Son test

79.33

2.10

Kontrol

23

Son test

68. 57

3.21

T testi
Sd

t

P

43

2,86

0,03

P<0,05

Tablo 7 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ölçeği
sontest puanlarının ortalaması (x=79.33), standart sapması (Ss=2.10) olarak bulunmuştur.
Kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarının ortalaması (x=68.57) standart sapması
(Ss=3.21) olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme
stratejileri ölçeği son test puanları arasında meydana gelen farkın anlamlı olup olmadığı t-testi
ile yorumlanmış, elde edilen (t(43) =2,86; p<0,05) değeri ile deney grubu lehine istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERĐLER
Öz-düzenleme becerilerinin öğretiminde K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi
kullanımının etkisini belirlemek için yapılan bu araştırmada, aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir:
Ünite konularının öğretimi süreci içerisinde K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi
kullanılan deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri
ölçek puanlarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu, dolayısıyla ders konularının
öğretimi sürecinde K-W-L stratejisini kullanmanın öz-düzenleme becerilerinin öğretimini
olumlu yönde etkilediği sonucu bulunmuştur.
K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisini kullanan öğrenciler çalışma yaprağı üzerindeki K
(Bil) sütununa o haftaki kazanım ile ilgili konu hakkında ne bildiklerini yazmaları istenmiştir.
Bu sütundaki çalışma ile öğrencilerin öz gözlem ve öz değerlendirme gibi stratejilerini, ikinci
sütun olan W (Đste) sütununa öğrenmek istedikleri, merak ettikleri ile ilgili bilgiler yazmaları
istenmiştir. Bu sütunun doldurulmasıyla öğrencilerin, hedef belirleme, planlama ve dikkate
odaklanma stratejilerini, L (Öğren) sütununu ders konuları ile ilgili neler öğrendiklerini
yazmaları istenmiştir. Bu sütünün doldurulması ile öğrencilerin öz değerlendirme stratejilerini
kullandıkları görülmektedir.
K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisi, öğrencinin önemli gördüğü bir bilgiyi ayırt etmesini,
dikkatini bilgiye yoğunlaştırmasını, hem eski hem de yeni bilgiler arasında ilişki kurmasını,
süreç içerisinde bilgiyi kendisi için en anlamlı olacak şekilde yeniden örgütlenmesini
sağladığı (Anderson, 1984) için öz-düzenleme stratejileri üzerinde etkili olmuş olabilir.
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Zimmerman’a (2002) göre öz-düzenleme, öğrencilerin öğrenmeye yönelik amaçlar
belirlediği, bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik stratejiler geliştirdiği ve uyguladığı
stratejilerin kazandırdıklarını değerlendirdiği bir süreçtir. Heo’ya (2000) göre bu süreçte
kullanılan bilişsel stratejiler, öğrenenlerin öğrenme sürecindeki bilgileri daha etkili bir şekilde
kazanmalarına, depolamalarına ve ifade etmelerine imkân tanır. Öz-düzenleme stratejilerini
üst düzeyde kullanan öğrenciler ısrarla çalışmalarını sürdürürler ve başarılı olurlar
(Zimmerman ve Martinez-Pons, 1990). Carr ve Ogle (1987) yaptıkları çalışmalarda K-W-L
(Bil–Đste–Öğren) stratejisinin öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını ve bu
durumun öğrenmelerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Mclaughin (1994) yaptığı
bir araştırmada K-W-L (Bil–Đste–Öğren) stratejisinin öğrencilerin edindikleri bilgiyi
örgütleme yeteneğini geliştirdiğini, öğrenimini kolaylaştırdığını, değerlendirme ve
planlamadaki yararlarını vurgulamıştır. Jared ve Jared (1997) K-W-L (Bil–Đste–Öğren)
stratejisini kullanarak 7. sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, stratejisinin kullanılması
ile öğrencilerin organizasyon yeteneklerini geliştirdiklerini, anlamayı kolaylaştırıcı bir model
olduğunu, planlama ve değerlendirme yapmada etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerini öğrenmelerinde olumlu etkisi olduğu
düşünülen etkenlerden bir diğeri, öğretmenin, K-W-L (Bil-Đste-Öğren) stratejisi çalışma
sayfaları ile ilgili öğrencilere geri bildirim vermesi olduğu düşünülebilir. Öğrencilerin
çalışmaları üzerinde, performanslarına dair yol gösterici yazılı değerlendirmelerde bulunmak,
eğitimcilerin kullandığı yaygın bir yöntemdir (Nelson ve Schunn, 2009). Beach ve
Friederich’e (2006) göre geri bildirim, öğrencileri bireysel değerlendirmeler yapabilme
yönünde cesaretlendirmesi için gerekmektedir. Öğrenciye geri bildirim vermek, öz-düzenleme
becerilerini kazanmalarını ve kullanımını olumlu yönde etkilemektedir (Pintrich ve diğerleri,
1993; Kramarski ve Zehichner, 2001; Arsal, 2009). Smith’e (2001) göre, geri bildirim
vermek, öğrencide kendi öğrenme yeteneğini geliştirebileceği düşüncesini oluşturmaktadır.
Black ve Wiliam (1998) yaptığı bir araştırmada geri bildirim vermenin öz-düzenleme
becerilerinin öğretimi üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bu araştırma sürecinde deney
grubu öğrencilerine yaptıkları etkinliklere yönelik geri bildirim verilmiş olması öğrencilerin
öz-düzenleme becerilerini öğrenmelerini ve kazanmalarını etkilemiş olabilir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, öz-düzenleme becerilerinin öğretimine
yönelik şu öneriler getirilebilir:
Öz-düzenleme becerilerinin öğretimine olumlu katkısı olan K-W-L (Bil–Đste–Öğren)
stratejisi sosyal bilgiler derslerinde sıklıkla kullanılmalıdır.
Öğretmenler öğrencilerin doldurdukları K-W-L (Bil–Đste–Öğren) sayfalarını düzenli ve
dikkatli bir şekilde kontrol etmeli ve yapıcı geri bildirimler vermelidir.
Öğrenme sürecinde öğretmenlerin öğrencilerin, öz-düzenleme becerilerini
kullanmalarını teşvik edecek etkinliklere daha fazla yer vermeleri becerilerin öğrenilmesini
kolaylaştırması açısından önemlidir.
KAYNAKÇA
Anderson, R. C. (1984). Role of the reader's schema in comprehension, learn ing and
memory. In R.C. Anderson, J. Osborn, &R.J. Tierney (Eds.), Learning to read in
America's schools: Basal readers and content area texts (pp. 243-258). Hillsdale
NJ: Erlbaum.

179

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Arsal, Z. (2009). The impact of self-regulation instruction on mathematics achievements and
attitudes of elementary school students. International journal of environmental &
science education, 5(1), 85–103
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Beach, R. ve Friederich, T. (2006). “Response to Writing”.In C. A MacArthur, S. Graham,
J.Fitzgerald (Eds.). Handbook of Wiriting Research. The Guilford Press. New
York: pp. 222-234.
Bembenutty, H. (2011). Introduction: Self-Regulation of Learning in Postsecondary
Education, New Directions for Teaching and Learning, n126 p3-8 Sum 2011.
DOI: 10.1002/tl.439
Boekeerts, M. ve Niemivirta, M. (2005). Self-regulated learning: finding a balance between
learning goals and ego-protective goals. Đçinde M. Boekarters, P.R. Pintrich ve M.
Zeidner (ed), (ss: 417–450). Handbook of Self Regulation, San Diego: Academic
Press.
Bono, K., E. ve Bizri, R. (2014). The Role of Language and Private Speech in Preschoolers'
Self-Regulation. Early Child Development and Care, v184 n5 p658-670.
DOI:10.1080/03004430.2013.813846
Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri
analizi. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Carr, E. ve Ogle, D. (1987). K-W-Lplus: A strategy for comprehension and summarization.
Journal of Reading, 30, 626-631.
Crowther, D. ve Cannon, J. (2004). From “Know, “Want,” “Learned” to “Think,” “How,”
“Conclude,” a popular reading strategy gets a science makeover. Science and
Children 41(1): 42–44.
Heo, H. (2000). Theoretical underpinnings for structuring the classroom as self-regulated
learning environment. Educational Technology Intentional, 2(1), 31–51
Hill, B. C., Rubtic, C. ve Norwick, L. (1998). Classroom Based Assesment, Norwood :
Christopher-Gordon Publishers, Inc.
Jared, E. J. & A. H. Jared (1997). Launching into improved comprehension. The Technology
Teacher, 24, 25-31.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kramarski, B. ve Zeichner O. (2001). Using technology to enhance mathematical reasoning:
Effects of feedback and self-regulation learning, Educational Media International,
38(2/3), 77–82.
Kramarski, B. ve Gutman, M. (2005). How can self-regulated learning be supported in
mathematical e-learning environments? Journal of Computer Assisted Learning,
22(1), 24–33.
McLaughlin, M. (1994). KWL, Paper presented ASTC Annual Conference, Oregon.

180

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Nelson, Melissa. M. ve Schunn, Christian. D. (2009). “The nature of feedback: how different
types of peer feedback affect writing performance”. Instructional Science, 37 (4),
375-401.
Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository
text. Reading Teacher 39: 564-570.
Pintrich, P. R. ve De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning
components of classroom academic performance. Journal of Educational
Pyschology, 82(1), 33–40.
Pintrich, P. R. (2000). The roal of goal orientation in self-regulated learning. In M.
Boekaerts, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation:
Theory, Research and Applications (ss. 452–502) Đçinde, San Diego, CA:
Academic Pres.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assesing motivation and self-regulated
learning in college students. Educational Psychology Review, 16 (4), 385-407.
Schunk, D. H. ve Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning. In M.
Boekaerts, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (Eds), Handbook of self-regulation (ss,
631–649) Đçinde. San Diego, CA: Academic Press.
Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri, eğitimsel bir bakışla (çev. M. Şahin). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım
Smith, P. (2001). Understanding self-regulated learning and its implications for accounting
educators and researchers. Issues in Accounting Education, 16(4), 1–38.
Stoeger, H. ve Zeigler, A. (2005). Evaluation of an elementary classroom self-regulated
learning program for gifted mathematics under achievers. International Education
Journal, 6(2), 267-368.
Tok, Ş. (2013). Effects of the know-want-learn strategy on students’ mathematics
achievement, anxiety and metacognitive skills. Metacognition and Learning
August 2013, Volume 8, Issue 2, pp 193-212. DOI 10,1007/s11409-013-9101-z,
2013.
Üredi, I. (2005). Algılanan Anne Baba Tutumlarının Đlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin ÖzDüzenleme Stratejileri ve Motivasyonel Đnançları Üzerindeki Etkisi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul: Yıldız, Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Vandevelde, S., Van K. H. ve Wever, D. B. (2011). Exploring the impact of student tutoring
on at-risk fifth and sixt.h graders’ self-regulated learning. Learning and Individual
Differences, 21, 419-425.
Weinstein, C. E. ve R. E. Mayer (Ed.). (1986). Handbook of research on teaching, Newyork:
M.C. Wittrock.
Zimmerman, B. J. ve Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for
assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational
Research Journal, 23(4), 614–628.

181

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: an overview.
Educational Psychologist, 25(1), 3–17.
Zimmerman, B. J. (1998). Developing self-fulfilling cycles of academic regulation: An
analysis of exemplary instructional models. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman
(eds.), Self-regulated learning: from teaching to self-reflective practice (ss. 1–20)
Đçinde, New York, NY: The Guilford press.
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective.
Boekaerts, M., Pintrich, P. R., Zeidner, M. (Ed.) Handbook of Self- Regulation (s.
13–39). Academic Press: California.
Zimmerman, B. J. (2002). Developing self-regulated learners beyond achievement to selfefficacy, Washington: American Psychological Association.
Zimmerman, B. J. ve Schunk, D. H. (2004). Self-regulating intellectual processes and
outcomes: A social cognitive perspective. Đn D.Y. Dai ve R.J. Sternberg (Eds),
Motivation, emotion and cognition: Integrative perspectives on intellectual
functioning and development (ss. 323–350) Đçinde, Mahwah, NJ: Erlbaum.
Zumbrunn, S. (2010). Nurturing students’ writing knowledge, self-regulation, attitudes, and
self-efficacy: the effects of self-regulated strategy development. Unpublished
doctoral dissertation, University of Nebraska Lincoln.

182

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

FOUCAULT VE ĐRONĐK ÖZGÜRLÜK
Can CEYLAN*
Öz
Günümüz siyasî düşüncelerinin hiçbiri, özgürlük ve eşitlik kavramlarını yok saymaz ve bu kavramlara muhalif
bir söylem sergilemez. Ancak iki kavram birbirinin varlık sebebi olarak gözükse de, özgürlüğün daha başat bir
pozisyonu olduğu söylenebilir. Zira birey ya da topluluklar, ancak özgür olduklarında eşit olduklarını
deneyimleyebilirler. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda kişi ve/veya kişilerin eşit olmaları, düşünce ötesine
gidemediği için bir anlam ifade etmez, çünkü söz konusu olan, ifade özgürlüğü ile desteklenmeyen bir eşitliktir.
Yani “sözde” eşitliktir; özgür olduğunu zanneden kişinin kendini kandırmasıdır. Kişi veya toplulukların eşit olup
özgür olmamaları, zengin olup paralarını harcama imkanı bulamamalarına benzer. Foucault, ait olduğu kültürde
gördüğü bu “sözde” kalmış kavramları, içeriden biri olarak eleştirmiş ve herkesin dilinde olan özgürlüğün ironik
bir niteliği olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bu makalede, Foucault’nun bu çabası, düşünce yapısını oluşturan
temel kavramlar üzerinden ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Foucault, özgürlük, rıza, panoptikon

FOUCAULT AND IRONIC FREEDOM
Abstract
Today no political approach ignores the concepts of freedom and equality and does not stand against them.
While these two concepts seem to be the purpose of existence of each other, it can be admitted that freedom has
a relatively dominant position. This is because an individual or community can experience equality providing
that they are free. Where there is no freedom, it makes no sense that individuals and/or communities are equal.
This equality is not supported by freedom, so it is “so-called” equality. Those who think that they are equal just
seduce themselves. This is like being rich, but not having opportunity to spend money. Foucault criticized these
“so-called” concepts in his own society and tried to show as an insider how ironic freedom it was. In this paper,
this effort of Foucault is handled through the main concepts in his thought.
Key words: Foucault, freedom, consent, panopticon

Giriş
Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik… Devamlılığı işaret eden üç noktadan önceki bu üç kelime,
sloganı olduğu Fransız Đhtilali’nin beraberinde taşıdığı bir şifre gibi olmuştur. Fransız
Đhtilali’nden etkilenen halklar, içinde bulundukları duruma bir alternatif olarak gördükleri
ihtilal felsefesini benimsemişlerdir. Bu benimseme o kadar ileri boyutlara gitmiştir ki,
Osmanlı Devleti içindeki tebanın siyasî yansıması olarak ortaya çıkan Đttihat ve Terakki
Cemiyeti de, aynı anlama gelen “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet” kelimelerini slogan olarak
kullanmıştır.
1789 yılında yanına özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını erzak alarak alıp yola çıkan
ihtilal fikri, kralı devirmiş, kanlı da olsa cumhuriyetin kurulmasını sağlamıştır. Elbette bu
hareket, 14 Temmuz sabahı birden ayaklanan halkın birbirlerinden habersiz ama eş zamanlı
yaptıkları kozmik bir işbirliği ile gerçekleşmemiştir. Şartlar bu sonucu doğurmuştu. Her
şeyden önce halkın hücum edeceği bir Bastille Hapishanesi ve burada tutulan mahkûmlar
vardır.

*

Yard.Doç.Dr., Đstanbul Medipol Üniversitesi, canceylan@medipol.edu.tr
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Özgürlük, eşitlik ve kardeşlikle birlikte özgür düşünceye ve ifadeye de zemin olmuş bir
ülkenin, aynı zamanda kendini en ağır eleştiren düşünürleri de çıkartmış olması, tabiattaki
zıtlık sistemin bir sonucu olsa gerek. Bir yapıya en ayrıntılı, en ağır, en saldırgan ve zayıf
yerlerini bildiği için en yıpratıcı eleştiriyi o yapıyı çok iyi bilen, o yapı içinde doğmuş,
büyümüş kişi, yâni bu yapının ‘evladı’ yapabilir. Bu, bir ihanet midir? Tartışılabilir. Ancak bu
yapının iskeletindeki özelliklerin gerekliliğine inanan ve bu özelliklerin samîmi bir şekilde
yansıması gerektiğini düşünen, temel ile üst yapının birbiriyle çelişmemesini isteyen bir
evladın yaptığına ihanet demek bir tarafa, bu evladın yaptıklarına bedenin iyileşmesi için
gerekirse neşter vurmaya kadar giden bir tedavi uygulaması demek yerinde olur.
Tanrı, her ülkeye ihanet eden evlatlar gönderdiği gibi, bu ihanetlerin sonuçlarından vazîfe
çıkartıp, “rahat durmayan” evlatlar da gönderir. Fransa’nın bu evlatlarından biri Michel
Foucault’dur.
Michel Foucault’nun Felsefî ve Fikrî Altyapısı
Foucault, 1926 yılında doğan biri olarak 20. yüzyıl insanıdır. Ecole Normale Supérieure gibi
Fransa’nın en önemli eğitim kurumlarından birinde aldığı felsefe ve psikoloji eğitimi ve
hastanelerde psikolog olarak görev yapması1 ona hem felsefî bir bakış açısı hem de toplumun
pratik hayatını gözlemleme imkânı vermiştir. “El attığı her alanda öncelikle yerleşik bakış
açılarını ve yöntemleri sorgulayan Foucault, bu tutumuyla her şeyden önce düşüncenin
kendisi üzerinde düşünmesi ve kendini dönüştürmesinin önemini hatırlatmıştır”. 2 Böylece
Foucault belki de felsefî olarak varlık sebebini ortaya koymuştur: Sorunsallaştırma. Foucault
bu sorunsallaştırma işlevinin ilhamını Kant’tan almaktadır. Kant’ın 1784’te sorduğu “Was
heisst Aufklarung?” sorusu, Foucault’da “şimdi ne oluyor? Bize ne oluyor? Bu dünya, bu çağ,
içinde yaşadığımız şu an neyi ifade ediyor?” gibi sorularla tezahür etmiştir.3
Foucault, bir felsefecinin aslî görevinin, sorunsallaştırma olduğunu ifade etmektedir. Herkesin
normal ve sıradan olarak gördüğü ve kabûl ettiği şeylere, önce “ne” ve “nasıl” daha sonra da
“niçin” sorularını yöneltip, bu normalliklerin ardındaki yapıyı ortaya çıkarmak gerektiğini
düşünür. Ancak Foucault’ya göre felsefe bu işlevini yerine getirmemektedir.
“Felsefe günümüzde üniversite profesörlerinin mesleğinden başka bir şey değil.
Hegel’den bu yana felsefe, görevi felsefe yapmaktan çok, öğretmek olan
akademisyenler tarafından öğretiliyor. Geçmişte Batı’nın en yüksek düşüncesinden
kaynaklanan şey günümüzde eğitim alanında en az değere sahip faaliyet konumuna
düşmüştür: Bu olgu, felsefenin muhtemel rolünü, işlevini ve özerkliğini çoktan
yitirdiğinin kanıtıdır”.4

Burada sanki Foucault, felsefecileri kendilerden beklenen şeye ihanet etmiş kişiler gibi
görmektedir. Onlara açıkça “Đşinizi yapmıyorsunuz” demektedir. Felsefe, düşünce
üretmemekte, aksine üretilmiş düşünceleri öğretip bunların kabul edilmesine zemin hazırlayan
ve kabul edilmesini sağlayan bir araç gibi çalışmaktadır. “Düşüncenin kendisi üzerinde

1

Foucault, 2005, 7
a.g.e., s.10
3
Foucalt, 2005a:68
4
Foucault, 2006:262
2
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düşünmesi” ortadan kalkmış ve düşünce, Althusser’in tabiriyle5, bir aygıt haline gelmiştir.
Günümüze baktığımızda, felsefî bir altyapıya dayanarak çalışması gereken, yâni felsefenin
varlık sebebi olan düşünce üretme özelliğine sadık kalması beklenen ama, araştırmalarına
maddî destek olan kuruluşların istekleri ve hedefleri doğrultusunda sonuç çıkaran bilim
insanlarından, varlık sebebi olan – ya da daha basit bir ifadeyle kağıt üstündeki iş tanımlarına
göre – fikrî tartışma yerine, bağlı bulunduğu medya grubunun sahibinin veya sahiplerinin
sözcülüğünü yapan köşe yazarlarına, yorum yapmak için gereken bilgi birikimine sahip olma
derdi olmadığı için ezberci eğitim sistemini uygulayan öğretmenlere, kanun maddelerini
maddî, siyasî ya da sosyal menfaatleri doğrultusunda yorumlayan ve hüküm veren hâkimlere,
daha birçok meslek erbâbının “sorunsallaştırma” alışkanlığından uzak olduğunu ya da bunu
alışkanlık edinecek kadar cesur olmadıklarını görüyoruz.
Foucault’nun yaklaşımından felsefenin cesaret işi olduğu da söylenebilir. Akıp giden sistem
içinde, kendi dünyasında huzur içinde, kimseyle arasını bozmadan yaşamak varken, hem
kamuoyunun dikkatini olumsuz yönde çekmenin hem de huzur içinde yaşanan ortamdan
dışlanma tehlikesini göze almanın, tek kelime ile karşılığı “cesaret”dir.
Foucault’nun Düşünce Dünyasını Oluşturan Kavramlar ve Eserleri
Foucault yazdığı eserler açısından, kütüphanelerde farklı başlıklara göre tasnif edilen bir
isimdir. Eserlerindeki bu geniş açının, onun sorunsallaştırma faaliyetinin yanı sıra, kendi
ifadesiyle sorunsallaştırdığı konulara “arkeolojik” detaycılıkla yaklaşmasından kaynaklandığı
söylenebilir. Foucault’nun özellikle Seçme Yazılar başlığıyla yayınlanan altı ciltlik eserinde
öne çıkan belli başı kavramlar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgi
Birey
Cinsellik
Delilik
Devlet
Đktidar
Özne
Toplum

Foucault için bilgi, düşüncenin kaynağıdır, ancak önemli olan bilginin içeriğidir.
Foucault’nun bilgiye yaklaşımı ile sorunsallaştırma arasında sıkı bir ilişki vardır.
“Sorunsallaştırma, insanların belli varlık veya davranış biçimlerinin tarihin belirli
anlarda sorun olarak kabul edilip bazı söylemsel pratikler ile söylemsel olmayan
pratiklerin nesnesi haline getirmesi ve Foucault’nun “hakikat oyunları” adını verdiği
sistemlere dahil edilmesidir. Söz konusu varlık ve davranış biçimlerinin bu sistemler
içinde üretilmiş hakikatler, yani bilgi üzerinden tanımlanması aynı zamanda onların
belli insan deneyimleri olarak yeniden kurulması ve sınıflandırılmasıdır. Đnsanların bu
hakikatlere inanması, yani onlar üzerinden tanımlanmış deneyim biçimlerini kendilerine
hakikat olarak görmesi ise bu deneyimlerin öznesi olmayı kabullenmeleri anlamına

5

Althusser, 2003
185

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

gelir. Böylece insanlar öznesi haline geldikleri deneyimlerin içerimlediği bilimsel,
ahlaki, hukuki, siyasi normlara göre hareket eder ve kendini sınırlar”.6

Bilgi bu şekilde işlerse, aşağıda ele alacağımız şekliyle, hapishaneye gerek kalmaz.
Hapishane, Foucault’da diğer iki önemli kavram olan “devlet”in “iktidar” uygulamalarının
sembolüdür. Devlet “birey” ve “toplum” üzerindeki iktidarını değişik aygıtlar vasıtasıyla
mümkün kılmaktadır. “Özne” haline getirilip atomize olan “birey” tüm varlığıyla, cinsel
hayatı dahil, iktidarın kontrolü altına girer. Bu kontrolü kabûl etmeyen ve özne olmayı
reddeden birey, “delilik” kavramının sembolize ettiği bir dışlanmaya mâruz kalır. Aşağıda
ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, 17. yüzyıldan itibaren deliliğe karşı sergilenen tavır,
günümüz tabiriyle “ötekileştirme”nin ilk ve Foucault açısından sembol uygulamasıdır.
Michel Foucault’nun yazdığı kitaplar tarih sırasına göre şunlardır:
Akıl Hastalığı ve Kişilik (1954), Klasik Çağda Deliliğin Tarihi (1961), Kliniğin Doğuşu
(1962), Kelimeler ve Şeyler (1966), Bilginin Arkeolojisi (1969), Gözetleme ve Cezalandırma:
Hapishanenin Doğuşu (1975), Cinselliğin Tarihi (1976), Söylenmiş ve Yazılmışlar (1994)
Bu eserlerden de anlaşılacağı gibi, Foucault’un eserlerinde ortaya çıkan temel kavramlarla
eserlerinin arasında bâriz bir örtüşme vardır.
Büyük Kapatılma
Günümüz şartlarına ve uygulamalarına baktığımızda, medenî dünya ile tanışmış olan hiç
kimse bir hapishane, bir hastane ve hatta bir akıl hastanesi gördüğünde bunu yadırgamaz.
Bunun sebebi, hemen her ülkede suçluların hapishaneye konuyor ve hastaların da
hastanelerde iyileştirilmeye çalışılıyor olmasıdır. Bu iki kurum, bir toplumun bireylerine
güven ve emniyet hissi de vermektedir. Bir adres değişikliği sırasında yeni taşınılacak
mahallede veya yakınlarında bir hastanenin bulunması, burayı bu taşınacak kişi için daha
tercih edilir hâle getirir. Hele bu hastane, büyük ve tam teşekküllü bir hastane ise, kişi kendini
sağlık açısından her türlü hastalık ihtimaline karşı savunmada ve güvende hisseder.
Bunun yanında her ne kadar, hastaneler gibi yerleşim yerlerinin yakınlarına kurulmasalar da,
hapishanelerin de masum insanlar için bir güven verme işlevini yerine getirdiği söylenebilir.
Bu işlev, suçlu ya da suça eğilimli insanlar için de uyarı, caydırma ve hatta korku işlevini
yerine getirir. Hapishane şartlarının ne kadar kötü olduğu halkın dilindedir. Hapishanede uzun
süre yatmak, Türkçe’de “hapislerde çürümek” tabiriyle ifade edilir. Buraya giren kişi, birçok
insanî haktan mahrum kalır. Bu haklar, aslında “özgürlük şemsiyesi” altında elde edilen ve
yaşanan haklardır. Sanki hapishane mârifetiyle, bu özgürlüğün değeri anlaşılsın istenir. Oysa,
hapishaneye haksız yere “düşmüş” olan bir kişi bile, serbest kaldığında toplumda bir dışlanma
ile karşı karşıya kalır. Đş bulamaz, çünkü sabıka kaydı artık “temiz” değildir. Ona, “bir kere
yaptıysa bir daha yapar” düşüncesiyle davranılır. Suçunu çekip – hapishanelerin kuruluş
amacının bir sonucu olarak – pişman olduğu düşünülmez.
Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi, hapishaneler ve hastaneler, hem sivil hem de resmî
hayatımızın içinde olmazsa olmaz olarak yer etmiş kurumlardır. Bu kurumların çatısı altında
yapılan uygulamalar ise, oraların gereği olarak normal kabul edilir.
6

Foucaut, 2005b:15
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Đşte Foucault elinde “sorunsallaştırma cihazı” ile bu noktada devreye girer. Herkese
normalmiş gibi görünen bir uygulamaya, bir kuruma veya bir işleyişe bu sorunsallaştırma
cihazı ile müdahale eder. Bu cihaz ile farklı açılardan, normalleştirmenin ve normalleşmenin
kapattığı taraflardan bakar. Örtüsü açılan bu taraflardan “arkeolojik” bir uygulama başlatır.
Örneğin hapishanenin – normal kabul edilegelen bu cezalandırma kurumunun – ne olduğunu,
nasıl çalıştığını içinde yatan katmanlarıyla ortaya çıkartır ve sonrasında, bu cihazın “niçin”
düğmesine basar. Aslında bu cihazın esas işlevi burada başlamaktadır.
Foucault, hapishanelere, “büyük kapatılma” kavramıyla bakar. Hapishanenin ortaya çıkışı
tarihteki önemli bir olaydır. Ferda Keskin, Seçme Yazılar serisinin üçüncü kitabı olan Büyük
Kapatılma’nın önsözünde şunları yazmaktadır:
“Foucault’ya göre on yedinci yüzyıl Avrupası’nda çok önemli bir değişiklik meydana
gelmiştir. Bu değişim sürecinin en önemli anı ise Foucault’nun Deliliğin Tarihi adlı
ilk önemli eserinde “Büyük Kapatılma” olarak adlandırdığı olaydır. 1656 yılında
Genel Hastane adlı bir kurum kurulmuş ve birkaç ay gibi kısa bir süre içinde Paris
nüfusunun azımsanmayacak bir bölümü (300.000’de 6.000) bu kurumda gözetim
altına alınmıştır. Ancak Foucault’ya göre Genel Hastane’nin işleyişi ya da amacı
bakımından hiçbir tıbbi düşünce ya da amaçla ilişkisi yoktur. Tersine, bu kurum o
dönemde Fransa’da örgütlenmekte olan monarşik ve burjuva düzeninin önemli bir
parçası hatta makamıdır. (…) Bu kapatılan gruba ait olanların önemli bir ortak özelliği
vardır: hepsi bedensel özürlü oldukları için ya da başka nedenlerle çalışamayan veya
çalışmak istemeyen, sabit işi ve evi olmayan yersiz yurtsuz insanlardır”.7

Bu kapatılmaya mâruz kalan insanların ortak özelliklerinin, her hangi bir nedenle çalışamayan
veya çalışmayan kişiler olması, akla, Max Weber’in Protestan Ahlakı Kapitalizm Ruhu adlı
eserinde vurguladığı, “iyi Hristiyan” anlayışını getirmektedir. Đyi Hristiyan, çalışıp üretendir.8
Foucault da Büyük Kapatılma’ya sorunsallaştırma açısından baktığında, arkasında ekonomik
ve siyasî sebep görmektedir.
Öncelikle coğrafî keşiflerin sağladığı olağanüstü refah seviyesi, Đspanya’da eksi enflasyona ve
ekonominin iflasına sebep olmuştur. Bu durum, tıpkı şimdi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
ekonomik bir krizin tüm dünyayı etkilemesi gibi, Avrupa’yı ve sınır komşusu Fransa’yı
yakından etkilemiştir. Foucault böylece kapatılmanın ikili bir işlevi yerine getirdiğini söyler:
böyle bir ekonomik kriz anında, aç kalan işsiz ve aylak kesimin başkaldırması tehlikesine
karşı güvenli bir önlem almak ve kapatılmış olanların kriz geçtikten sonra ucuz ve kolayca
denetlenebilir bir işgücü oluşturmasını sağlamak”.9
Yukarıda da belirtildiği gibi ,hiçbir tıbbî amacı olmayan bu kapatma uygulamasında, sisteme
yaramayanlar “hasta” kabul edilmiş ve hasta olmayanlardan uzaklaştırmanın ötesinde bir şey
yapılmamıştır. Bu gerçek, Foucault’nun hastaneye “nedir” ya da “ne değildir” açısından
bakmasının ötesinde, ilk kuruluşundan bugüne geçen süreç içinde genel kabul görür hale
gelmiş olan normları masaya yatırmasına sebep olmaktadır. Aldığı psikoloji eğitimi ve baba
mesleği olan doktorluk vasıtasıyla hastaneleri çok iyi tanımaktadır. Bu yüzden Kapatılma
sorunsalını “delilik” kavramı üzerinden işletmektedir. Günümüzde yaşamış olduğumuz
7

a.g.e., s.11
Weber, 2009:29-39
9
Foucault, 2005b:12
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kapatılmanın aslında delilere yapılan bir uygulama olduğunu, bunu yapanların da psikologlar
olduğu tezinden yola çıkarak, “Dünya psikologların yönettiği bir akıl hastanesidir” 10
benzetmesini yapmaktadır.
Foucault’ya göre tıbbî tedavi için hastaneye yatmak, aslında hastaya toplumdan kopartıp
müdahale etmektir. Oysa tıbbî müdahale, kişinin doğal ortamında yapıldığında sonuç
verebilir. 11 Bu, günümüzde bazı hastalıkların tropikal ya da hastaların bulunduğu coğrafî
bölgede bulunmayan bitkilerle yapılmaya çalışılan tedaviyi hatırlatmaktadır. O bitki, kendi
coğrafî ortamında etkilidir ve tedavi etme özelliğini ortaya koymaktadır. Farklı bir coğrafî
bölgeye götürüldüğünde ve hele şişeleme, paketleme, hap haline getirme gibi bazı işlemlerden
geçirildiğinde tedavi etme özelliğini kaybetmektedir.
Hastalandığımızda bize neyin iyi geleceğine doktorların veya delilerin nasıl tedavi edileceğine
psikologların karar vermesi, Foucault’nun yukarıdaki benzetmesi dikkate alındığında,
hayatımızın “bilim insanları” denen kişiler tarafından yönetildiği sonucu ortaya koymaktadır.
Bugün her adımımız, geleceğimizle ilgili her plân; kiminle arkadaşlık edeceğimiz, kiminle ne
zaman ve ne şartlarla evleneceğimiz, nasıl sağlıklı ve güzel olacağımız ve hatta kaç tane
çocuk yapacağımız, kadınların en erken, en geç ve hangi aralıklarla doğum yapması gerektiği
gibi üreme pratiklerimiz ve cinsel fonksiyonların zamanı, ortamı ve şekli bile bize bilim
insanlarının yaptığı araştırma sonuçları ve yönlendirmeler eşliğinde öğretilmektedir. Böylece
sebeplerinde en alt derecede sorumluluk taşıdığımız şeylerin sonuçlarıyla birebir yüz yüze
gelmekte ve her hangi bir sorunda yine bu sebebi doğuran sisteme muhtaç duruma
düşmekteyiz.
Karşımızda neredeyse her eylem ve işlev için branşlaşmış ve uzmanlaşmış bir sistem
durmaktadır. Ancak, tıpkı Fordist üretim tarzında görevi sadece bir vida sıkmak ya da bir
parçayı takmak olan ve bunu en mükemmel şekilde yapması beklenen teknisyen gibi, bu
branşlaşmış ortamdaki uzmanlar da, hizmet ettikleri yapının bütününden habersiz ya da bu
bütüne yabancılaşmış bir haldedir. Canıyla, kanıyla, etiyle, kemiğiyle, dış ve iç organlarıyla,
duyguları, arzu ve istekleri, yetiştirilme tarzı, kültürel ve sosyal alt yapısıyla, dinî inançlarıyla;
kısaca maddî ve manevî yapısı bir bütün olan insan, bu uzmanların sadece kendilerinin
bakabildiği taraftan incelenmekte ve “tedavi” edilmektedir.
Aslında bu tek taraflı, dar bakış açısı Büyük Kapatılma’nın özünde var olan bir anlayıştır.
“19. yüzyılın her hangi bir kurumunun tüzüğü size sunulup, bunun ne olduğu
sorulabilir. Bu, 1840’daki bir hapishanenin tüzüğü müdür yoksa aynı dönemdeki bir
lisenin, bir fabrikanın, bir öksüzler yurdunun veya bir tımarhaneninki midir? Bunu
bulmak zordur. Yani işleyişin aynı olduğu söylenebilir”.12

Bir akıl hastanesiyle bir fabrikanın, bir okul ile başka bir kurumun işleyişi aynı anlayış
üzerinden yürütülüyorsa, sistem açısından bir deli ile bir işçinin, bir öğrenci ile bir hastanın
farklı yoktur. Burada deliliğe bakış şeklinin, sisteme aykırı olana bakış şeklinin makro
düzeyde sembolik şekli olduğu söylenebilir. Delilerin dışlanması tüm dışlanma çeşitlerinin en
bâriz sembolüdür. Foucault dışlanmaları dört grupta toplamaktadır: “Üretim ilişkisi dışına
10

a.g.e., s.131
a.g.e., s.130
12
a.g.e., s.137
11
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dışlama, aile dışına, iletişim dışına, oyun dışına dışlama”. 13 Deliler, sistemin bastırdığı,
sistemin dışında “bozuk” bir şekilde düşünüldükleri için sistem için tehdittirler.
Delinin toplum içindeki yeri, 1656 yılında Genel Hastane’nin açılmasıyla büyük bir değişime
uğrar. O zamana kadar deli, toplum içinde marjinal olarak kabul edilse de, dışlamamakta ve
hatta kendine göre işlevler yüklenmektedir.
Bu işlev, edebiyat eserlerine de yansımıştır. Kralın soytarısı ya da mahallenin delisi, bir
tiyatro eserinde ya da bu tiyatro eserine ilham veren hikayede neredeyse olmazsa olmaz bir
öneme sahiptir. Kralın soytarısı, krala doğruları söyleme, hatta yüzüne vurma hakkına sahip
olan tek kişidir. Tiyatroda soytarı ya da palyaço olarak gördüğümüz deli, küçük ama önemli
bir karakterdir. Shakespeare’ın As You Like It eserinde “Touchstone”, Venedik Taciri’ndeki
“Gobbo”, Onikinci Gece’de ‘Feste’ karakterleri gibi oyun içinde görevi seyirciyi güldürmek
olsa da, kısa repliklerle üstü kapalı mesajlar vermektedir.
Foucault’ya delilerin işlevi hakkında, bir üniversitedeki söyleşi sırasında şöyle bir soru
sorulmuştur:
“Avrupa ortaçağında yapılan deliler bayramını andınız ve özellikle Rönesans ile
barok dönem tiyatrosunda soytarı örneğini verdiniz ve onun “hakikat anlatan” bir
kişilik olduğuna vurgu yaptınız. Burada söz konusu olan bilincin bozulması yoluyla
kozmik bir duyuma erişmeyi mümkün kılan bir deneyimdir, kısacası, kutsalın
açınlanma yeridir bu. Burada da delilerin oyun dışına atılmasından söz edebilir
miyiz?”.14

Foucault, bu soruya delilerin oyundan dışlanması ile toplumdan dışlanması arasında temelde
bir fark olmaması bağlamında şöyle cevap vermektedir:
“Avrupa’da, ortaçağ ya da Rönesans tiyatrosunda, hatta barok tiyatroda, XVII.
yüzyılın başında, hakikati söyleme görevi her zaman bu deli kişiliğine düşmektedir.
Batı’da XVI. ve XVII. yüzyıl tiyatrosunda, deli daha ziyade hakikatin taşıyıcıdır. Deli
hakikatin taşıyıcısıdır ve bu hakikati çok ilginç bir biçimde anlatır. Çünkü deli, deli
olmayanlardan çok daha fazla şey bilir: başka boyutta bir bakış açısı vardır. Bu
anlamda, belli ölçülerde azize benzer. Avrupa örneğinde, peygambere benzer. Ama
peygamber, Yahudi-Hristiyan geleneğinde, hakikati anlattığını bilerek hakikati anlatan
biridir. Bu karşılık deli ise naif bir peygamberdir, hakikati farkında olmadan anlatır.
Hakikat onun aracılığıyla ortaya çıkar, ama o kendi açısından hakikate sahip değildir.
Hakikatin sözcükleri ondan ortaya çıkarken, o bundan sorumlu değildir”.15

Soytarının bu işlevini ondan alıp, sirklerde sadece komik makyajıyla
sakarlık yapıp çocukları güldüren bir imge haline getirmek
“hakikat” kavramına vurulan bir darbedir. Ayrıca iskambil kâğıtları
“kupa”, “maça”, “karo”, “sinek” gibi, Fransa’daki dört sınıftan
(sırasıyla asiller-kilise, ordu, orta sınıf ve köylüler) esinlenerek dört
gruba ayrılırken 16 , “joker” diye bilinen ve adını soytarıdan alan
13

Foucault, 2006:266
a.g.e., s.267
15
a.g.e., ss.267-268
16
sorsana.co
14
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kâğıdın hiçbir gruba dâhil olmaması ve kâğıdın yerine kullanılıyor olması, onun toplumdan
dışlanmışlığının bir sonucu olduğu çıkarımı yapabiliriz.
Ve Panoptikon
Foucault, “Büyük Kapatılma” kavramının fizikî anlatımını, mimarî bir yapı olan Panoptikon
ile yapmaktadır. Đlginçtir ki, bu binayı 1791 yılında tasarlayan ve “Panoptikon” adını veren
Jeremy Bentham, bir Đngiliz filozoftur. Büyük Kapatılma’nın mimarî sembolü olan
Panoptikon’un bir felsefeci tarafından tasarlanmış olması, ayrıca Foucault’nun felsefenin artık
aslî görevini yerine getirmediği 17 düşüncesini desteklemektedir. Artık felsefe, sorunsal
yaratma özelliğini kaybetmiştir. Panoptikon’un bir felsefeci olan Bentham tarafından
tasarlanmış olması bunun dramatik bir sonucudur. Felsefeci artık sorgulayan değil,
“sorgulamamanın” sistemini tasarlayan kişidir.
Foucault, Panoptikon’u şöyle tasvir eder ve yorumlar:
“Panoptikon, halka biçimli bir binadır, ortasında bir avlu ve avlunun ortasında da bir
kule vardır. Halka, hem içeriye hem dışarıya bakan hücrelere bölünmüştür. Bu küçük
hücrelerin her birinde kurumun hedefine uygun olarak, yazı yazmayı öğrenen bir
çocuk, çalışan bir işçi, ıslah edilen bir mahkum, deliliğini yaşayan bir deli vardır.
Merkezi kulede bir gözetmen vardır. Her hücre hem içeriye hem de dışarıya
baktığından gözetmenin bakışı tüm hücreyi kat edebilir; hiçbir karanlık nokta yoktur
ve sonuç olarak bireyin yaptığı her şey bir gözetmenin bakışına açıktır; bu gözetmen,
kendisinin her şeyi görebileceği, buna karşılık kimsenin kendisini göremeyeceği
şekilde, panjurlar, yarı açık bölme pencereleri arasından gözlemde bulunur.
Bentham’a göre, bu küçük ve harikulade mimari kurnazlığı bir dizi kurum kullanabilir.
Panoptikon, aslında, bir toplum ve bir iktidar türünün ütopyasıdır; bunlar aslında fiilen
gerçekleşmiş olan ütopyadır. Bu tür bir iktidar, panoptizm adını alabilir. Panoptizmin
egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz”.18

Kelime yapısı olarak “pan” ve “optic”
kelimelerinin birleşiminden oluşan
Türkçe’ye “bir bakışta her şeyi gören”
diye çevirebileceğimiz “panoptikon”,
zaman içinde anlam değişimine
uğrayarak, “her şeyi kapsayan,
bütüncül” anlamına gelen “panoptic”
kelimesinin de çıkış kaynağıdır. 19 Bu
kapsama algısı aslında, Foucault’nun
da belirttiği gibi bir hapishaneden çok,
bir toplum ve iktidar yapısına
gönderme yapmaktadır. Her şeye, her
an ve aynı anda müdahale etmek
isteyen bir iktidar anlayışının, buna
muktedir olabilmek için, sistemi
17

Foucault, 2006:285
Foucault, 2005b:224
19
thefreedictionary.com
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panoptik bir yapıda kurması gerekir. Bir ülkenin bütün okullarında tek bir merkezden yapılan
müfredatın işleniyor olması, okulların coğrafî ve bölgesel şartlar dikkate alınmadan aynı
tarihte başlayıp bitmesi, panoptik bir yönetim anlayışının bir ürünüdür. Bir siren sesiyle
çalışmaya başlayıp, bir sonrakiyle mola veren, diğeriyle yemek yiyen ve en son sirenle
fabrikayı terk eden işçinin, Panoptikon hapishanesine fiziken girmesine gerek yoktur, çünkü
hayat tarzı olarak buna tabi olmuştur ve bu tarz, onun için normaldir. “Büyük kapatılmanın
gerçekleştiği asıl mekan, insan ruhudur. Akıl hastanesi, hapishane gibi normların dışına
çıkmış ruhları terbiye edip iyileştirmek için var olan kurumlarsa bu büyük kapatılmanın
karanlık yüzünü gizleyen sözde ‘insancıl’ okullar”dır.20
Bu durum, kapitalist sistemin istediği birey şeklini ortaya çıkarmaktadır. Kapitalist sistem,
birey tarafından içselleştirilmekte ve artık doğrudan bir baskı ve zorlama olmadan, birey bu
sistemi uygular duruma gelmektedir. ‘Đnsancıl’ okullarda eğitim görmüş birey, sistemin
dışladığı “deli”, “hasta” yaftasını yemekten kurtulmakta ve “huzur” içinde, birey olarak kendi
ayakları üzerinde durup üreterek ve tüketerek yaşamaktadır.
Ancak, Foucault, Panoptikon’un “niçin” var olduğunu sorusuna bulduğu cevaplarla
yetinmemekte ve sorunsallaştırmasını devam ettirmektedir. Suçlular, toplumun düzenini
bozmamaları ve halkın güvenliğini tehdit etmemeleri için hapishaneye konmakta ve burada
yaptıklarından pişman olup, tehdit oluşturma halinde çıkmaları beklenmektedir. Fakat suçlu
olduğu için hapse girmiş olanlar bir tarafa, suçlu olmadığı halde, yanlışlıkla hapishaneye
girmiş ve bir süre orada yaşamış kişiler bile, burada suça eğilimli hâle gelmekte ve çıktıktan
sonra suç işlemek sûretiyle hapishaneye girmektedir. Burada, yukarıda bahsi geçen, “sabıka
kaydı” olgusu da bu sonucun oluşmasında bir etkendir.
Öyleyse devlet, hapishaneleri neden kapatmıyor? Sokakta işsiz güçsüz gezerken, köprü
altında yatıp, çöplükten bulduklarıyla karnını doyururken devlete hiçbir maliyet olmayan bir
kişi, hapishaneye girdiğinde, bedava yatacak yer, yiyecek kıyafet, üç öğün yemek ve sağlık
hizmeti gibi, devlete malî yük oluşturacak masrafa sebep olmaktadır. Devlet niçin bütçeye
gereksiz yük konusunda bu kadar ısrarcıdır?
Foucault, birçok kişinin paranoya ya da komplo teorisi diyebileceği bir yaklaşım
getirmektedir. Disiplinci iktidar, kendi varlık sebebini sürdürmek ve baskıcı karakterini haklı
çıkarmak için, baskı yapabileceği kitlelere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, bundan da önemlisi,
bu disiplinci iktidar, işlevini yavaş yavaş kaybetmekte olan kapatma pratiğinin yerini alacak
alternatif bir teknik olarak, kapitalist üretim biçimi için gerekli olan insan tipini de ortaya
çıkarmaktadır. Bu insan tipi, disiplin ve uysallık duygusunu içselleştirmiş bir insan tipidir.
“Bu iktidarın uysallaştırma ve verimli hale getirme yöntemi ise şiddet ve bedensel zorlamaya
değil, insanlara belli öznellik biçimleri dayatılmasına dayanır”.21
Disiplinin içselleştirilmesi, bize hemen Gramsci’nin “hegemonya” kavramına yaklaşımını
hatırlatmaktadır. Gramsci’ye göre, “hegemonya rızanın imal edilmesi demektir”. 22 Yine
Gramsci, her ne kadar rızanın imal edilmesinin “ittifaklar”a ve “pazarlıklar”a tabi olduğunu23
20

Foucault, 2005b:19
a.g.e., s.14
22
Marshall, 1999:300
23
Büyükbay, 2011
21

191

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

söylese de, bu imalatın ittifak ve pazarlık yapan tarafların asgarî müştereklerde buluşmasıyla
sağlandığını söylemek pek de kolay değildir. Bu görünüşteki razı olma olgusunun bir
şartlandırma olduğu düşünülebilir. Bu şartlandırma ile edinilen altyapı, daha sonraki
aşamaların “rıza” çerçevesinde olması imkânı taşıyabilir. Gramsci’ye göre devlet, bu rıza
ortamını yaratabildiği için, iktidar hüviyetini kazanır. Gramsci, devleti “yönetici sınıfın sadece
hakimiyetini istinad ettiği değil, ayrıca yönettiği sınıfların etkin rızasını kazandığı pratik ve
teorik faaliyetlerin bütünü olarak tanımlamaktadır”. 24 Bu faaliyetler de, Foucault’nun
kuruluşlarındaki aynı tüzük anlayışı sebebiyle, farksız kurumlar olarak gördüğü okul, hastane,
hapishane, işyeri, fabrika, ordu ve ibadet yerlerinde gerçekleşmektedir.
için
hapishane
Foucault
uygulamasının
onca
masrafına
rağmen devam etmesinin bir sebebi
daha vardır. Hapishaneler her türlü
masraf ve sistem olarak amaca hizmet
edemezliğine rağmen kullanılmaya
devam
edilmesinin
sebebi,
Panoptikon’un geliştirilmesine hizmet
eden
bir
laboratuvar
işlevi
görmesidir. 25 Burada yeni panoptik
teknikler geliştirilmektedir. Buraya,
“kapatılmanın
Formula-1’i”
diyebiliriz. Otomotiv endüstrisinin
önce gelen markaları, reklam
hâricinde hiçbir maddî getirisinin olmamasının yanı sıra büyük bir sponsorluk maliyetini
beraberinde getiren Formula-1 yarışlarını, en geliştirici test ortamı olarak kullanırlar. Saatte
ortalama 300 km. hız yapan teknoloji harikası, milyon dolarlık araçların, yarış sırasında
karşılaştıkları zorluklar, bu markaların gündelik kullanıma sundukları modellerde
kullandıkları teknolojiyi geliştirmelerine ve diğer markalara karşı üstün duruma gelmelerini
sağlar.

Sonuç
Panoptik bir yapıyla her yerde gözü olan devlet, rızasına ihtiyaç duyduğu kitleleri, her yaş için
kurgulanmış okulları zorunlu hale getirerek, reklam, promosyon ve bitmek bilmeyen
kampanyalarla tüketimi teşvik ederek, insanların daha kazanmadıkları para üzerinden
borçlanarak, ekonomik bir mahkûmiyet içine düşmesini sağlayarak, disiplinci anlayışını
olmazsa olmaz hâle getirmektedir. Bu disiplinci sistemden soyutlanmak isteyenler, toplumdan
dışlanma, “aykırı” olma riskini de göze almış olurlar. Bir yıl önce aldığı cep telefonunu, yeni
modeliyle karşılaştırıldığında eskidiği için değiştirmek zorunda hisseden bir kişi, borcu bitene
kadar yine eskiyecek yeni bir telefon için, aylık taksitler halinde borçlanır. Moda olduğu için
giyilen, giymeyenin “tutucu” yaftasını taşımak durumunda kalacağı kıyafetler, modası geçtiği
için, mikroplu bir paçavra gibi atılacaktır.
24
25

Hall, 2006:360
Foucault, 2005b:18
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Rıza gösteren kişinin sorunsallaştırma becerileri köreldiği ya da hiç ortaya çıkmaması
sağlandığı için, her gördüğü, her duyduğu, bazen de olsa her okuduğu her şey doğrudur ve
sorgulanmaz. Çünkü bu birey sorguladığı takdirde, temelde sadece telefon fonksiyonu için
satın aldığı cep telefonuyla, 15-20 dakikalık şehiriçi otobüs yolculuğunda, tanımadığı kişilerle
iletişime geçerek pişti oynamazsa bir şey kaybetmeyeceğini ve dünyanın sonunun
gelmeyeceğini anlayacak ve cep telefonunu unutup evden çıktığında kendini eksik ya da
çıplak hissetmeyecektir.
Her şeyin en doğrusunun “devlet büyükleri” tarafından bilindiği bir ortamda, bu devletin
tasarladığı eğitim sisteminde şekil bulan bir bireyin düşünce sisteminin, sorunsallaştırma
zahmetine kalkışması, ancak devletin istemediği bir özne kimliğinin dışa vurumu olabilir.
Bireyin özgürlüğünü, modernliğin ve gelişmiş toplum olmanın göstergesi olduğu fikrini
destekleyen bir idarî yapı, birbirinden koparttığı, birbirine kablosuz iletişimle bağlayıp
yabancılaştırdığı bireyleri aslında, örgütlenerek birbirlerini bilinçlendirip içselleştirdikleri
disiplinden kurtulmaları ve her şeyi yapmalarına sebep olan kendi rızalarının, aslında
kendilerine ait olmadığı anlamalarını engellemektedir.
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BOLŞEVĐK ĐHTĐLALĐNDEN GÜNÜMÜZE RUSYA'DA MÜSLÜMANLAR∗
Doç. Dr. Nurettin GEMĐCĐ∗∗
Öz
Başlangıçta özgürlükler konusunda ortak hareket etmesi gereken Rusya'da yaşayan Türk toplulukları arasında
tam bir birlik sağlanamamıştır. Sovyet döneminden sonra bu kırılma ve ayrılık devam etmiştir. Volga Türkleri ve
Osetya bölgesinde yaşayan Türk toplulukları Sovyet yönetimi için, diğer taraftakilerden Azeriler, Başkurtlar ve
Kazaklar Sovyetlere karşı mücadele etmişlerdir. Aslında bu mücadele Sovyet tarihi boyunca Müslümanların
hayatını belirleyici rol oynamıştır. II. Dünya savaşı sonrasında Almanlarla yakınlaşan Müslüman gurupları
cezalandırma politikasının acıları günümüze kadar taşınmıştır. Kırımlıların durumu buna örnektir.
Ulaşılan en önemli sonuç sovyet baskısıyla oluşan din karşıtlığı ve ateizmin önemli tahribat yarattığıdır. 1991
sonrası dönemden başlayarak bu tahribatı iyileştirilme doğrultusunda çalışmalar yapıldığı da ulaşılan bir başka
tespittir. Bugün tekrar başlayan Rus ruhunun buna ne kadar müsaade edeceği de önemli bir soru olarak
karşımızda yer alır.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Müslüman, Rus devrimi, Bolşevik, Perestroyka

MUSLĐME: VON DER OKTOBERREVOLUTĐON BĐS HEUTE ĐN RUSSLAND
Abstrakt
Die in Russland lebenden türkischen Gemeinschaften, für deren Freiheit gemeinsames Handeln notwendig war,
konnten zu Beginn keine wirkliche Einheit zustande bringen. Dieser Bruch und diese Seperation ging auch nach
der sowjetischen Periode weiter. Die Volga Türken und die türkischen Gemeinschaften in Ossetien kämpften für
die russische Regierung, und auf der anderen Seite kämpften Aserbaidschaner, Baschkiren und Kasachstaner
gegen die Regierung. Tatsächlich war diese Auseinandersetzung ein bestimmender Faktor für das Leben der
Muslime durchgehend in der russischen Geschichte. Das Leid, verursacht durch die Bestrafungspolitik gegen
Muslimische Gemeinden, die sich nach dem 2. Weltkrieg den Deutschen näherten, ist bis zum heutigen Tage zu
spüren. Die Situation der Krim ist ein Beispiel dafür.
Schlüssel Wörter: Russland, Moslem, Russiche Revolution, Bolschewik, Perestroika

MUSLIMS IN RUSSIA FROM THE OCTOBER-REVOLUTION TO THE PRESENT
DAY
Abstract
Iniatialy in Russia among the Turkish community who lives in Russia which need to act together on freedom
could not be achieved a complete unity in Russia. This breokoge and seperation have continued after the period
of Soviet. The Turks of Volga and turkish communieties who live in Ossetia have struggled for Soviet
management and the other sides of Azerbaijani, Bashkir and Kozaks have struggled against to Soviet. Actually
this struggle have played a role determining the Life of Muslims throught the history of the Soviet. Pain of
punishment policy has continuied to the present day that practiced to Muslim groups who get close with
Germans after the 2nd World War. The Status of Criemens. Religious opposition the farmed by Soviet
represssion and the effects of atheism and devastation is sought to be improwed starting from the period after
1991. Russian spirit that began again today haw much will allov to this as an important question is located in
front of us.
Key Words: Russian, Muslima, Russian Revolution, Bolshevik, Perestroika
∗
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1.EĐNFÜHRUNG

Es wäre zutreffend, wenn wir zunächst in einigen Abschnitten ansprechen, was Muslime nach
der bolschewistischen Revolution erlebt haben (Erşahin, 1996, 561-562). Es gibt eine Menge
Literatur darüber, was Muslime türkischer und kaukasischer Abstammung in der Zeit des
zaristischen Russland erlebt haben (Topsakal, 2009: 17-25, Kurat, 1990; 568-596, Türkoğlu,
2008, 251-71).
Die damalige Situation Russlands, das im Jahr 1905 gegen Japan verloren hatte, war einer der
wichtigen Faktoren, die die Oppositionsbewegung stärkte, welche damals von V. I. Lenin
geführt wurde (Kreiser; 1984, 209-239, Kurat, 1948: 369-371). Anschließend daran war das
Zurückziehen der Unterstützung Russlands durch die Ententen nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs 1914 und die Niederlage gegen die Türken im Dardanellen-Krieg in Çanakkale
eine historische Entwicklung, die den Bolschewiken in Russland Vorteile brachte. In der
Zwischenzeit machten Muslime 1905 als Folge der ersten russichen Volksrevolution in der
Regierung einige generelle Änderungen, auch wenn dies kein Regimewechsel war (Özkaya:
2013, 291-296).
Die Vertreter der Führer der russischen Muslime organisierten durch die entstandene Freiheit
in den Jahren 1905-1917 Sitzungen, um die religiösen, politischen und sozialen Rechte
aufrecht zu erhalten. Wichtige Entscheidungen wurden bei diesen Sitzungen getroffen. In
dieser Zeit wurden viele Verlage und Schulen, die nach dem neuen System unterrichteten, wie
beispielsweise Ülfet, Nur, Vakit, Sura, Ahbar, Beyanülhak, Yildiz, Kuyaş, Kazan Muhbiri,
An, Turmus, und vor allem die Usul-i cedit-Schulen (neue Methode), im Krim von Gaspirali
Ismail geöffnet. Da Entwicklung der Muslime die Regierung störte, schloss sie im Jahr 1911
manche Schulen und Zeitungen und schickte viele Intellektuelle mit dem Vorwurf von
Panturkismus und Pan-Islamismus ins Exil oder sperrte sie ein (Bozkurt: 2008, 61-88).
Obwohl Lenin nach der Oktober Revolution 1917 eine freundliche Politik unter dem Motto
"volle Freiheit für die unterdrückten Völker des Osten" einführte, endete diese Politik
aufgrund von Aufständen der muslimisch-kommunistischen Führer so wie Mîr Said Sultan
Galiyev, Turar Rızkılov und Feyzullah Hocayev, mit einer dramatischen Krise. Diese Krise
führte zur Hinrichtung und Exilverbannung tausender intellektueller Muslime (Erşahin; 2007:
110-112, Duman, 1999).
Nach diesem Blutbad, das bis zum Zweiten Weltkrieg dauerte, wurden ungefähr
hunderttausende Karatschai- Balkarien, Meskhetian Türken, Inguschen, Tschetschenen und
Krimtataren gemeinsam nach Sibirien und Zentralasien ins Exil geschickt.
Einigen von ihnen durften erst nach dem Tod Stalins in ihre Heimat zurückkehren; manche
von ihnen konnten ihre neue Heimat nicht verlassen, obwohl sie wieder zurückkehren dürften.
Aufgrund der Anti-Religions-Politik in der Zeit der Union der sozialistischen
Sowjetrepubliken, wurde gegen den Islam und die anderen Religionen ein gnadenloser Kampf
geführt. Der Kontakt der Muslime mit der Außenwelt wurde völlig abgebrochen (Şir, 2012:
89-92).
Neben Pilgerfahrten zur Mekka und dem Besuch der religiösen Zentren im Iran und Irak
durch die Schiiten wurde auch die Einreise ausländischer Muslime nach Zentralasien und in
den Kaukasus verboten; fast keinem sowjetischen Muslimen war es erlaubt ins Ausland zu
reisen. Moscheen und Koranschulen wurden geschlossen. Sowohl in den Schulen als auch
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außerhalb wurde systematisch versucht Propaganda für den Atheismus zu machen, damit
Muslime ihre Religion vergassen. Güter von Stiftungen wurden verstaatlicht; SchariaGerichte wurden abgeschafft und muslimische Religionsgelehrte wurden unter Vorwürfen
Parasiten, Saboteure, türkische, japanische oder deutsche Spione zu sein hingerichtet. Einige
von ihnen wurden verhaftet oder ins Exil verbannt. Die Zahl der Muslime, die in dieser Zeit
verhaftet, hingerichtet und ins Exil geschickt worden sind, wird mit Millionen ausgedrückt
(Erşahin, 2007: 217-220). Die Zahl der Moscheen, die vor der bolschewistischen Revolution
30.000 war, ist in den 60er Jahren um einpaar Hundert gesunken (Türkoğlu, 2008: 265-266).
Die russischen Muslime haben nach dem Zusammenbruch der Union der sozialistischen
Sowjetrepublik begonnen ihre Religionen frei zu leben, nachdem sie von der Unterdrückung
und Grausamkeit, die Jahrhunderte gedauert hatte, befreit waren. Die Russische Föderation ist
ein Beobachter Mitglied in der Organisation der islamischen Konferenz geworden und hat mit
islamischen Ländern kulturelle und religiöse Beziehungen aufgenommen. Zwischenzeitlich
wurden Wallfahrten wieder freigegeben. Fast überall in der Föderation dürfen Muslime
(besonders Tataren), die als Minderheit dort leben, in ihren Städten, Provinzen und Dörfern
Moscheen und religiöse Schulen bauen und ihre jeweilige Angehörigkeit zu einer Tarika;
mystischeReligionsgemeinschaft) fortsetzen. Die weitverbreitesten davon sind Naqshbandis
und Kadiriye (Benningsen und die andere, 1988: 77-93).
Die vermuteten Zahlen der in Russland lebenden Muslime sind sehr unterschiedlich. Man
kann keine genaue Zahl angeben, da keine religiösen Zählungen gemacht werden; allerdings
kann man sagen, dass die Zahl zwischen 15-20 Millionen ist. Nach Schätzungen ist der größte
Teil von ihnen Sunni (Hanefi, Schafi). Die Zahl der Schiiten (Ja´fari) ist unter 1 Million
(Türkoğlu, 2008:266).
Heute ist die Verwaltungsorganisation russischer Muslime auf vier grosse Muftis aufgeteilt;
Zentral, Europäische Abteilung, Asiatische Abteilungsverwaltung, und die Gebiete, die dem
Beirat des Muftis gehören. Die Verwalter der asiatischen und europäischen Abteilung bilden
die Mehrheit im Beirat der Muftis. Tataristan, Baschirdistan, Adygea, Kabardino-Balkarien,
Nordossetien, Inguschetien und Dagestan autonomische Republiken sind auch Mitglieder des
Beirats der Muftis. Darüber hinaus gibt es Vereine und Gesellschaften, die zu ihnen gehören.
Der Beirat der Muftis hat sich entschieden, neben den Universitäten in Moskau, Kazan und
Mahachkala auch in Ufa und Sibirien eine islamische Universität zu gründen (Erşahin,
2007:231-251).
Außerdem gibt es in den Städten und Provinzen, in denen der muslimische
Bevölkerungsanteil hoch ist, ofiziell etwa 150 Madrasa (Koranschulen), um die Bedürfnisse
der religiösen Beamten zu versorgen. Da diese Koranschulen und Universitäten keinen Anteil
vom zentralen Budget erhalten, haben sie finanzielle Probleme und können nur mit der
Unterstützung von lokalen Regierungen, den Beiträge des Volkes, und ausländischer Hilfe
ihre Aktivitäten weiterführen (Erşahin, 2007: 233-298). Insbesondere gibt es Studenten, die in
Usbekistan, der Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und den anderen islamischen Länder
studieren.
Nach der Revolution 1917 haben unter dem kommunistischen Regime nicht nur Muslime
viele Schwierigkeiten und Probleme erlitten, sondern auch das nicht-muslimische russische
Volk. Hier soll kein Vergleich der Leiden gemacht werden, jedoch war die Unterdrückung der
Muslime viel höher als Anhaenger anderer Religionen. An folgendem Beispiel ist dies
deutlich erkennbar: Die Zahl der muslimischen Moscheen ist in den 50er Jahren auf ungefähr
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300 gesunken, wobei es vor der Oktoberrevolution noch 26.000 muslimische Gotteshäuser
gab. Demgegenüber wurden die Gotteshäuser der Christen und Juden nicht beseitigt, sondern
nur geschlossen. Hier sieht man, dass die Gotteshäuser des russischen Volkes, dessen
Mehrheit sehr religiöse orthodoxen war, und die Gotteshäuser der Juden, die im Handel sehr
stark waren, außer einigen Ausnahmen nicht beseitigt, sondern nur geschlossen (Benningsen,
1997: 52).
Trotz Erleichterungen im religiösen Leben nach 1953, wurde die Auslebung der
Aufforderungen des Islam, aufgrund Ängsten des kommunistischen Regimes vor Unruhe,
weiterhin nicht im gewünschten Sinne erlaubt.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 ist der Druck in Sachen Glauben
aufgehoben worden und die Rückkehr zur Religion fing an. Heute wird die Zahl der Muslime
in der russischen Föderation zusammen mit den zum Islam Konvertierten, deren Zahl immer
steigt, auf über 20 Millionen geschätzt.
Die Geschichte der Muslime in Russland ist ziemlich alt. Immer wieder hatten Muslime im
Laufe der Geschichte auch mit russisch-orthodoxen Christen viele Probleme. Sie erlebten
manchmal Exile und Kriege. Während des Kommunismus wurden der Islam so wie die
anderen Religionen verboten. Manche Muslime wanderten aus, manche blieben unter dem
kommunistischen Regime. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus fingen Muslime
an, sich schnell zu erholen. Zentralasiatische Republiken erhielten ihre Unabhängigkeit und
trennten sich von Russland.
Das russische Volk und die Muslime wurden unter dem kommunistischen Regime sehr
unterdrückt. Manche Russen, die sich in einer Leere fühlten und sich nach einer Sinnsuche
begeben hatten, kehrten zur ihrer christlich-orthodoxen Religion zurück, während manche
zum Islam konvertierten. Heute ist Russland ein Land geworden, das das Christentum, den
Buddhismus, das Judentum und den Islam inkludiert. Der Islam ist in Russland die
zweitgrößte Religion.
2.DIE MUSLIMISCHE BEVÖLKERUNG IN RUSSLAND
Die Zahl der Muslime in der russischen Föderation ist als 20 Millionen bekannt. Das
entspricht einem Siebtel der Bevölkerung Russlands. Die Bevölkerungszahl von Russland
beträgt nach der offiziellen Volkszählung aus dem Jahr 2009 142 Millionen. Aber es wäre
richtiger einige Ergänzungen und Korrekturen in diese statistischen Information zu machen
(Bell, 2002: 50-52).
3.DAS WIEDERAUFLEBEN DES ISLAM IN RUSSLAND
Die Religionsfreiheit ist nach der Umstruktierung im Jahr 1991, oder wie die Russen es
nennen, nach der Perestroika aktuell geworden. Die meisten Menschen, die unter der
kommunistischen Ideologie gelitten hatten, haben ihre vermissten Religionen als ein
Hoffnungsschimmer ins Herz geschlossen. In Russland hat sich die Zahl der Mitglieder von
religiösen Gruppen und vor allem der Islam mit der Zeit enorm vermehrt. Wenn wir einen
Blick auf die Situation der Muslime nach der Perestroyka werfen, sehen wir, dass Muslime
angefangen haben, sich mehr zu organisieren und miteinander zu kommunizierenZu den
etnischen muslimischen Gruppen ist zusätzlich eine neue muslimische Bevölkerung dazu
gekommen. Die Mehrheit der Bevölkerung besteht aus Russen. Noch heute entscheiden sich
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viele ethnische Russen für die islamische Religion. Aus diesem Grund wächst die Zahl der
Muslime immer mehr an. Bis heute ist nicht klar, wieviele russische Muslime es gibt.
Heute steigt die Zahl der muslimischen Bevölkerung in Russland von Sibirien bis Baschkirit,
von Tataristan bis Kaukasus immer noch an. Manche Politologen machen darauf aufmerksam,
dass die Zahl der Muslime in Russland, wenn es so weitergeht, in 20 Jahren weit mehr sein
wird.
Während das Bevölkerungswachstum in Russland sehr langsam ansteigt, steigt die Todesrate
steil an. Obwohl die russische Regierung Familienhilfen gibt, um seine Bevölkerungszahl zu
erhöhen, profitieren nur Muslime davon. Während es in muslimischen Familien 5 Kinder gibt,
gibt es in russischen Familien in den seltensten Fällen maximal 3 Kinder.
4.ISLAMISCHE RECHTSCHULEN UND MUSLIMISCHE NATIONALITÄEN IN
RUSSLAND
Die Eigenschaften der muslimischen Gesellschaft in Russland sind heterogen und sehr
vielfältig. In Russland gibt es zwei große Rechtschulen; Hanafi und Schafi´i, die in der
islamischen Welt als Ahl al-Sunnah (Hanafi, Schafii, Hanbali, Maliki) bekannt sind.
1. Hanafiten: Sind zuerst in der Wolga-Region aufgetreten. Heute sind Tataren, Baschkiren,
Teil von Mordwinen, Tschuwaschien und fast alle der anderen Wolga-Ural Völker Sunniten.
Muslime in Westeuropa Gebiet Russlands, Sibirien und Fern Osten werden von zwei Führern
geführt, "SMR" (russische Muftis Beirat in Moskau von Ravil Gainud've verwaltet) und
"TSDDUM" (Zentraldirektion muslimische Geistliche, die in Ufa von Talgat Tajuddin
verwaltet), welche auf der Grundlage der Hanefi Konfession arbeiten. Außerdem gehören
Nogai und Kumuk Turken in Dagestan der Hanafi Konfession an (Erşahin, 1998: 25-28,
Akıner, 1995: 33-49).
2.Shafi´is: Seitdem der Islam das Nord Kauskasus Gebiet, das von der Russischen Föderation
besetzt war, erreicht hat, ist auch die Shafi Konfession dort vertreten. Die Verbreitung des
Islam im Nordkaukasus geht auf das zweite Jahrhundert der Hijra zurück. Muslimische
Organisationen im Nordkaukasus nehmen als Grundlage die Imam Schafi´i Fiqh(Schule) an.
Diese sind wie folgt: "DUMD" (die geistliche Verwaltung der Dagestans Muslime, die in
Mahachkala von Ahmed Haci Abdulaev geführt wird), "KTSMSK" (Nordkaukasus Muslime
Koordinations Zentrum in Karatschai-Tscherkessien und Stavropol unter der Führung von
Ismail Berdiyev). Die geistlichen Organisationen der Muslime und alle Republiken im
Nordkaukasus, so wie Dagestan, Inguschetien, Tschetschenien, Nordossetien, KabardinoBalkarien, Adygea, Karatschai-Tscherkessien und Stavropol Region haben die Schafi´i Schule
als Grundlage akzeptiert (Koç, 2006: 1-8).
Trotz schiitischen und wahhabitischen Muslimen, die in der letzten Zeit begonnen hatten, sich
zu verbeiten, gibt es wenige Glaubensgenossen dieser Gemeinschaften. Selbst wenn manche
jungen Leute behaupten, dass sie Wahhabi bzw. Salafi anhängen, befolgen sie aber Hanafi
und Schafi´is Fiqh. Sie sehen nur aeusserlich wie Salafi aus.
Obwohl Russland ein laizistischer Staat ist, hat es aber, wie die Türkei, ein Amt für religiöse
Angelegenheiten gegründet. Religiöse Angelegenheiten werden unter Kontrolle der
Zentralregierung durchgeführt, um die Religion zu monopolisieren. Daher müssen Muftis und
Geistliche, die im Amt für religiöse Angelegenheiten arbeiten, die Religion gemäß der
russichen Verfassung weitergeben und interpretieren. Diese Situation wird von Muslimen
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stark kritisiert. Russland übt Druck auf diese Gruppe aus und nennt dies "Kampf gegen den
Terrorismus" oder "seperatistische Organisationen" .
5.ZUM SCHLUSS
Wir sollten den Veränderungsprozess, der im Jahr 1991 angefangen hat, gut analysieren, um
den Lebensprozess der russischen Muslime nach 1917 besser zu verstehen. Selbst wenn wir
die Daten, die sich auf die politische Geschichte beziehen, nacheinander auflisten, würden wir
mit einer optimistischen Schätzung eine etwa 100-200 seitige Informationen geben. Diese
Zusammenfassung, die aus meinen Forschungen besteht, macht auf dieses Thema
aufmerksam. Wir werden Zeuge davon dass Muslime - wie überall auf der Welt ohne
nationalen Unterschied -manchmal wegen ihren eigenen Fehlern, ihrer Vernachlässigkeit und
ihrer Naivität schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und aufgrund politischer und
wirtschaftlicher Interessen derjenigen, die auf der anderen Seite stehen, oft in Konflikte
geraten sind.
Wenn man behaupten würde, dass Muslime 100 % unschuldig sind oder alles eine
Verschwörung gegen sie ist, würde dies bedeuten, dass wir das Problem nicht verstanden
haben. Man sollte jedoch immer im Auge behalten, dass geheime Personen und Einflüsse bei
vielen Ereignissen in dieser Region ihre Finger im Spiel haben.
Nicht nur in dieser Region, sondern auch in der Türkei gibt es auch andere islamische
Gruppen, die in verschiedene Richtungen zerstreut sind, und deren Einflüsse in der Türkei
nicht sehr offensichtlich sind. Es ist eine Tatsache, dass das starke traditionell islamische
Verständnis nach der Republik erschüttert und sogar gestolpert oder ins stolpern gebracht
worden ist. Aber der traditionelle Islam, der im Jahr 1960 sich langsam erholt hat, hat ihre
Stärke durch absichtliche Übersetzungen von ägyptischen-pakistanischen-indischen-syrischen
Autoren, die eine radikalle Sprache benutzen, verloren. Mit der Islamischen Revolution 1979
im Iran wurde er in ganz andere Richtungen gezerrt. Die islamische Atmosphere der
russischen Muslime hat sich in den letzten 20 Jahren wegen der Auswirkung des
Freiheitsraumes in Russland geändert, als sie sich der Welt geöffnet haben, ins Ausland
Studenten geschickt haben oder anstatt des traditionellen Islam die salafi und radikale
Ideologien derjenigen, die aus verschiedenen islamischen Länder gekommen sind, sich
verbreitet haben.
Es ist schwer zu sagen, welche dieser Ideologien, die einen heftigen Kampf gegeneinander
geführt haben, effektiver ist. Klar ist, dass die Reflexionen der intensiven Aktivitäten der
traditionellen islamischen Gemeinschaften und Sekten nicht sofort gesehen werden können.
Außerdem marginalisiert der russische Staat die Region, da er sich insbesondere im Kaukasus
Gebiet in die Einberufung der Direktoren einmischt und die Oppositionen kontrolliert, um
seine Herrschaft dort nicht zu verlieren. Die Methoden des zaristischen Russlands
Oppositionen und diejenigen, die andere Meinungen vertreten, im Ausland und in der Türkei
verfolgen zu lassen und aktive Führer zu neutralisieren oder sogar zu beseitigen gibt uns
Hinweise darauf, was noch passieren wird.
Jeder Versuch in der Region Russland zu verärgern endet aufgrund der Hegemonie Russlands
in dieser Region des Reichtums an Rohstoffen, der aktiven Position auf dem Energiemarkt
und der Tatsache, dass Russland Europas fast gesamten Gasbedarf deckt, ohne Erfolg. Aus
diesem Grund möchte natürlich niemand absichtlich – wie es im Türkischen heisst “seinen
Finger in den Bienenstock hineinstecken”. Diese passive Haltung steht jedoch auf der

200

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Unabhängigkeit der türkischen Republiken und anderer Länder, die Russland unterworfen
waren, wie das Schwert von Damokles. Sie werden, als Opfers gesehen, die darauf warten an
die Reihe zukommen.
Damit die Türkei in der Region einen effektiven Einfluss hat, benötigt sie Zeit und neben der
Stärkung ihrer Wirtschaft muss auch die Stabilität und Einheit gesichert werden. Darüber
hinaus ist es unverzichtbar, dass vor allem die USA und die Europäische Union die Arbeiten
der Türkei unterstützt und somit zur Ruhe und Unabhängigkeit, die die Region braucht,
beiträgt.
Hier sollte man -wie wir auf der Folie zeigen- besonders unterstreichen, dass die Effizienz der
marginalen und Salafi Gruppen in den autonome Republiken, die zu Russland gehören, und
deren Namen manchmal in Terroranschläge erwähnt werden, dem Interesse Russlands dienen.
Das Ziel dieser und ähnlicher Sitzungen ist, diese Themen immer aktuell zu halten und dazu
zu führen, sie von verschiedenen Aspekten zu analysieren. Nach dem 11. September 2001 hat
sich auf der Welt vieles verändert. Dieses bittere Ereignis hat die Unschuld der Muslime
beschädigt. Sie haben dazu geführt, dass auch viele guten Initiativen, die vor allem durch
Europäische und verschiedenen Länder der Welt ergriffen wurden, Schaden abbekommen
haben und teilweise auch als sinnlose Anstrengungen empfunden werden. Zusammengefasst
sollte man gut analysieren, was Russland in den jeweiligen Regionen gemacht hat und was es
jetzt macht und in der Zukunft machen möchte, um eine genaue Meinung über die Situation
der Muslime im Russland von gestern bis heute zu haben.
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OSMANLI DIŞ BORÇLANMASININ HOBSON-LENĐN TEZĐ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Mehmet ÇETĐN*

Recep KÖK**

Öz
Ülkeler açısından dış borçlar, iç tasarrufların yetersiz kalması durumunda başvurulan alternatif bir
finansman yöntemidir. Yayılmacı ülkelerin tarihsel gelişiminde dış borca dayalı sermaye ihracı politikası,
hegemonik alanın genişletilmesi yolunda bir tür araç niteliğindedir. Hobson – Lenin tezine göre; Batı
genişlemesinin temelinde finansal kapitalizmin neden olduğu sermaye ihracı baskısı yer almaktadır. Bu
bakımdan sermaye ihracı baskısı, merkez – çevre ilişkisinin oluşum sürecinin de önemli bir unsurudur. Osmanlı
Devleti bu sürece, 17. yüzyılın sonundan itibaren mali yapısında meydana gelen sorunların Batı’nın yükselişi ile
kesişimi noktasında dâhil olmuştur.
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin dış borçlanma süreci, Hobson – Lenin tezi bağlamında ele
alınmaktadır. Klasik Kalkınma Kuramları’na karşıt görüşler içeren Bağımlılık Kuramları ve Modern Dünya
Sistemi gibi farklı yaklaşımlar tarafından da desteklenen bu tez, Osmanlı özelinde merkez – çevre ilişkileri
üzerinden, tarihsel bir perspektifle değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hobson-Lenin tezi, Dış borç, Sömürgecilik, Çevreleşme, Sermaye ihracı
JEL: N95, O19, P16

THE EVALUATION OF OTTOMAN FOREIGN DEBTS IN THE CONTEXT OF
HOBSON-LENIN THESIS
Abstract
For countries foreign debts are alternative financing methods preferred when domestic savings are
insufficient. In the historical development of expansionist countries; capital export policy based on foreign debts,
is a kind of vehicle for the enlargement of hegemonic field. According to the Hobson – Lenin thesis; the pressure
for capital export caused by financial capitalism is the basis of the expansion of the West. In this regard, the
pressure for capital export is a fundamental element in the formation process of center – periphery relationship.
Ottoman Empire has taken part in this process in the concurrence of problems which occur in her economic
structure till 17th century with the rise of the West.
In this study, the indebtedness process of Ottoman Empire is dealt in the concept of Hobson – Lenin
thesis. The thesis which supported by various approaches like Dependency and The Modern World System
Theories that involves opposing views to the Classical Development Theories, is examined through center –
periphery relationships in the case of Ottoman Empire with an historical perspective.
Key Words: Hobson-Lenin thesis, ForeignDebt, Colonialism, Peripheralization, Capital export.
JEL Codes: N95, O19, P16

1. Giriş
Batılı devletlerin iktisadî hegemonya arayışları kapitalist sistemin gelişim süreci ile
yakından ilgilidir. Kapitalist dönüşüm, sömürgeciliğe bağlı olarak Orta Çağ’ın egemen sosyal
yapısının ve üretim tarzının değişmesi sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir. Kapitalist sistemin
empoze ettiği yeni ihracat – ithalat modeli dünya ekonomisinde eksensel işbölümünü
oluşturan merkez-çevre çatallaşmasını yansıtmaktadır. Bu, temelde merkezdeki mamul
maddeler ile çevredeki hammaddelerin değişimi anlamına gelmektedir. Merkez ülkeler, çevre
ülke imalatçılarını yüksek gümrüklerle kendi pazarından uzak tutarken kendi mamul
mallarının çevre ülke pazarlarına girebilmesi için her türlü teşviki vermiştir. Bu durum çevre
ülkelerde imalat sanayinin zayıflamasına neden olmuştur (Wallerstein, 2011: 152-166).
*
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Kapitalist gelişim sürecinde imalat üretiminden fabrika tipi üretime geçişi belirleyen
sanayi devrimi aynı zamanda kapitalist sistemin pazarlarının dünya ölçeğinde genişlemesini
de zorunlu kılmıştır (Biber, 2009: 31). Yeni iş bölümü ile birleşen finans sermayesi, kapitalist
genişleme ve emperyalizm halini almıştır. Arrighi, Đngiltere’nin dünya ölçekli bir sermaye
birikimi rejiminin kurumsal temellerini oluşturan serbest ticaret emperyalizmi sistemini,
öncelikle kolonyal toprak fetihleriyle genişleterek, ardından da Avrupa yüksek finans sistemi
üzerinde egemenlik kurarak başardığını belirtmektedir. (Boztemur, 1999: 383). Ticaret ve
finans sermayesi, hegemonik güçler tarafından siyasi gücün genişlemesine yönelik araçlar
olarak kullanılmıştır. Dünyanın belirli bölgelerinde finansal çıkarlarla siyasi politikaların
uyumlaştırılması çerçevesinde gelişen özel ilişkiler, 1914 öncesi dönemde sorumluluk
almadan kontrol etme tekniğinin en ilginç örneklerindendir. Siyasi etki ve ekonomik girişim
arasındaki ilişki, 1880 sonrasında dış borç verme ve finansal imtiyazlar konusunda Rusya,
Fransa ve Almanya’nın Đngiltere’nin karşısına çıkması ile daha doğrudan bir hal almıştır.
Avrupalı güçler arasında büyüyen diplomatik gerginlik geç 19. yüzyılda Afrika ve Asya’nın
bölüşümüne yol açmış ve buna bağlı olarak ekonomik girişimlerin önemi artmıştır. Dış
hükümetlere olan borçların politik kontrol ve iktisadi imtiyazlarca desteklenmesi ve borç
veren devletlerdeki finansal grupların baskısı ile merkez ülkelerin bölgesel hâkimiyetleri
garanti altına alınmıştır. Finansal çıkarların siyasi gücün muhafaza edilmesinde oldukça
önemli bir hale gelmiş olması, Đngiltere özelinde Osmanlı Devleti, Đran ve Çin üzerinde dış
borçlardan kaynaklanan imtiyazların, politika aracı olarak kullanılmasına imkân vermiştir
(McLean, 1976: 291-292).
Bu çalışmada öncelikli olarak Hobson – Lenin tezi bağlamında kapitalist sistemin
emperyalizme evrilmesi üzerinde durulacaktır. Sonrasında sermaye ihracı ve sermaye
ihracının önemli bir bileşeni olan dış borçların emperyalist politikalar içerisindeki yerine
değinilecektir. Takip eden bölümde ise Osmanlı ekonomisinin kapitalist sisteme eklemlenme
süreci ele alınacaktır. Çalışma öncüllerinden farklı olarak borçlandır(ıl)ma olgusuna
odaklanmakta ve genel çerçeveyi buna bağlı olarak ortaya koymaktadır.
2. Kapitalizmin Tarihsel Gelişimi ve Hobson – Lenin Tezi
Dünya iktisat tarihinin son 600 yıllık gelişimi, farklı üretim süreç ve ilişkilerinin
birbirini takip ettiği ve bu çerçevede ekonomik sistemin de değiştiği uzun vadeli
dalgalanmalardan meydana gelmektedir. Hegemonik güç ve merkez-çevre ilişkisi ile değişen
ve şekillenen bu süreç kapitalizmin tarihsel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. Tablo 1’de Dünya
ekonomisinde kalkınmanın safhaları hem sistemsel hem de hegemon güçlerin değişimi ve
çevre üzerine etkisi ile birlikte ele alınmıştır. Coğrafi keşiflerle başlayan süreçte iktisadi ve
siyasi hegemonya gücü Đspanya ve Portekiz’den zaman içinde Kuzey Batı Avrupa, alçak
ülkeler ve Fransa’ya kaymıştır. Gerçekleşen devrimler sonrasında Đngiltere, tek kutuplu bir
dünya hâkimiyetini ele geçirmiştir. 20. yüzyıl başında bu üstünlük ciddi bir karşı koyma ile
karşılaşmıştır.
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Tablo 1:Dünya ekonomisinde Kalkınmanın Safhaları
Kapitalizmin
Kısa ya da
Değişen Formlarında
Kondratieff
Dönem
Uzun Dönemli
Dalgalanmaları
Dalgalanmalar
Feodalizm

-

1500

Geçiş Dönemi

ĐBER Hakimiyeti
Kuzey Batı
Avrupa’nın
Yükselişi:
- Hollanda ve
Baltık
Ülkeleri
- Fransa ve
Đngiltere
Fransa ve
Britanya’da
Devrimler

1800

Geçiş Dönemi

Britanya Hakimiyeti

1600

1900

Endüstriyel Tekel

1700

Merkantilist Sömürgecilik

1400

Britanya’nın Göreli
Gerileyişi

Çevre Üzerine Etkisi
Avrupa Dışında Sınırlı Etki
Alanı
- Latin Amerika
Sömürgeciliğinin Başlaması
- Kuzey Amerika
Sömürgeciliğinin Başlaması
- Kuzey Amerika
Sömürgeciliğinin Son
Bulması

- Güney Asya
Sömürgeciliğinin Başlaması
- Latin Amerika
Sömürgeciliğinin Son
Bulması
- Asya ve Pasifik
Sömürgeciliğinin Hızlanması
- Afrika Sömürgeciliğinin
Hızlanması
- Asya ve Afrika’da
Sömürgeciliğin Son Bulması

Almanya ve
ABD’nin Yükselişi,
2000
Kuzey Batı
Avrupa’nın Düşüşü,
ABD Hakimiyeti
Batı Merkezli
Bilgi Ekonomisi
Ekonomik
Neocon Sömürgecilik
2000 Temelli
Hakimiyete Çin ve
Anlayışı
Sömürgecilik
Hindistan’ın Dahil
Olması
Kaynak: Drakakis ve Smith(1996), s. 219. (2000 sonrası tarafımızdan eklenmiştir.)

Merkez-çevre ilişkisinin temelini merkez ülkelerin dayatmacı serbest dış ticaret
politikaları çerçevesinde yerleştirdikleri küresel işbölümü oluşturmaktadır. Merkez ülkelerin
serbest ticareti benimsemesindeki amaç Đngiltere’nin etkisi altındaki dünya ticaretine daha
yoğun biçimde katılarak iktisadi yarar sağlamaktır. Dünya sistemine yeni katılan çevre ülkeler
ise ekonomik, siyasal ve hatta askeri baskı altında ticari-kapitalist safhaya dâhil olmak
zorunda bırakılmıştır. Nitekim çevre ülkeler kapitalist üretim aşamasına geçme çabasında
kendi kaynaklarını kullanma iradesini gösterdiklerinde merkez – çevre iktisadi ilişkileri
yeniden düzenlenmiş; engelleyici ya da önleyici darbe stratejileri ile çevre ülkelerin
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azgelişmişliği uluslararası rasyonellik ilkesi ile kendilerine kabul ettirilmiştir (Kök, Đspir ve
Arı, 2010: 4). Đngiltere bu tür müdahaleler sonucunda Đran ve Osmanlı devletleri ile serbest
ticaret ve dostluk antlaşmaları imzalarken Çin pazarlarını da afyon ithalatına zorla açtırmıştır
(1839 – 42) (Kasaba, 1993: 40). Bu dönem esas olarak serbest rekabetçi kapitalizm aşaması
olarak ifade edilmektedir. Rekabetçi kapitalizmden emperyalizme geçişi belirleyen koşullar
üretimin yoğunlaşması ve sermayenin merkezileşmesidir. 1860’lı yıllar ile birlikte ise belli
belirsiz olarak ortaya çıktığı görülen, 1873 büyük bunalımından sonra belirginleşip, 1900 –
1903 bunalımı ile yaygınlaşan tekelci kapitalizm yani emperyalizm aşaması ortaya çıkmıştır
(Kurmuş, 1977: 58-62). Sermayenin merkezileşmesi sonucu tekellerin ortaya çıkması
kapitalist gelişim sürecinin doğal bir sonucudur. Kapitalist üretim biçiminin kaçınılmaz bir
sonucu olarak ortaya çıkan tekelci kapitalizm rekabeti ortadan kaldırmamıştır. Kapitalizmin
ulaştığı son aşamada merkez ülkelerde bir sermaye fazlası meydana gelmiş, bu ülkelerdeki
tekelci yapılar kâr oranlarını arttırmak amacıyla sermayelerini sermayenin kıt olduğu çevre
ülkelere yönlendirmişlerdir. Yoğun bir şekilde devlet borçları olarak gerçekleşen sermaye
ihracı, elde edilen imtiyazlar vasıtasıyla bu ülkelerdeki hammadde kaynakları üzerinde
yoğunlaşmıştır (Lenin, 1999: 37; Kurmuş, 1977: 64-65). 1910 yılına gelindiğinde dünyanın
büyük bir bölümü finans sermayesine hükmeden ülkelere az ya da çok bir şekilde borçlu hale
getirilmiştir. 19. yüzyıl sonundaki emperyalizmle 20. yüzyıl emperyalizmi arasında fetih,
hükmetme ve sömürgeci yayılmacılık açısından farklar vardır. 20. yüzyıl emperyalizmi daha
fazla bir şekilde mali sermayeye bağımlıdır ve sömürgeleştirme ya da fethetme eylemleri var
oluşun yegâne ifade biçimleri değildir. Emperyalizm artık siyasal bağımsızlığa uyum
gösterebilen eylem araçları oluşturmaya başlamıştır. Mali sermayenin Çin’e, Osmanlı
Devleti’ne ve Rusya’ya girmesi bu yeni araçlarla olmuştur (Lenin, 1999: 68; Ferro, 2002: 43).
Emperyalizm sözcüğü 1860’lardan beridir var olsa da tarihsel bir kavram olarak ilk
defa 1902 yılında Hobson’un “Imperalism: A Study” adlı çalışmasında ele alınmıştır. Hobson,
emperyalizmi siyasi iktidarın Đngiltere öncülüğünde Asya ve Afrika’nın büyük kısmı ile
birlikte Pasifik’teki çok sayıda adaya doğru genişletilmesi olarak tanımlamıştır (Hobson,
1902: 16). Hobson emperyalizmi açıklayabilmek için kapitalist sistemin bir sonucu olarak
Đngiltere ekonomisinin yetersiz tüketim talebinden zarar gördüğünü, bu durumun sermaye
fazlası için Đngiltere’nin kârlı bir yer olmadığı anlamına geldiğini öne sürmektedir.
Dolayısıyla kapitalistler içeride satamadıkları mal ve sermaye için pazar arayışına
girişmişlerdir. Böylece kapitalist emperyalizm teorisi doğmuştur. Hobson’un teorisi daha
sonra özellikle Hilferding ve Luxemburg tarafından olmak üzere Marxist düşünürlerce ele
alınmış ve uyarlanmıştır (Wesseling, 2009: 459-460).
Hobson – Lenin tezi 19. yüzyılda hegemonik güçlerin hızlı coğrafi genişlemelerinin,
politik, kültürel ve psikolojik faktörlerden ziyade iktisadi faktörlere dayandığını ifade
etmektedir. Tez temelde, Batı’nın sermaye ihraç etme gerekliliğine odaklanmakta ve bunun
hegamonik güçlerin imparatorluklarını genişletme güdüsünün arkasındaki temel motor
olduğunu ifade etmektedir. Hobson, bu tezine dayanak olarak 1884 – 1903 döneminde
Đngiltere’nin kolonilerinden elde ettiği gelirlerin ikiye katlanmasını örnek göstermektedir
(Eckstein, 1991: 297). Bu bakımdan borçlandırma politikalarının sermaye ihracı baskısından
kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte Hobson’un tezleri ile Lenin’in tezleri, Lenin
emperyalizmi kapitalist tekelci gelişimin nihai aşaması olarak görmekte iken, Hobson’un
rekabete dayalı bir sermaye biriktirme çabasından dolayı merkantilizme dönüş olarak görmesi
noktasında ayrışmaktadır. Burada önemli olan nokta Lenin için emperyalizmin birden fazla
yüzünün olması ve bunların tarihsel gelişimin değişik aşamalarının ürünü olmasıdır (Ferro,
2002: 42; Wesseling, 2009: 459-460). Etherington(1982)’ye göre emperyalizmin arkasında
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finansör ve yatırımcıların manipülasyonları da etkin bir rol oynamaktadır. Đngiltere’nin
modern dış politikası kârlı piyasalar için vermiş olduğu mücadeleye dayanmaktadır. Yatırımcı
sınıfın bu noktada devleti bir vasıta olarak kullandığı Đngiltere savaş tarihinde de yer
almaktadır (Etherington, 1982: 17; Eckstein, 1991: 303). Bu bakımdan borçlanmalar,
piyasalardan yapılsa bile piyasada tahvil satın alan tüccar ve sarraf gibi grupların gelirlerini
garanti altına almak ve çevre ülkeye gerektiği durumlarda gerekli baskıyı yapmak amacıyla
merkez ülkenin diplomatik, ekonomik ve askerî gücüne dayanmaktadır.
Đngiltere’nin deniz aşırı yatırımları ve bu çerçevedeki genişlemesi ile ilgili olarak
Hobson, zengin kapitalist sınıf ile fakir ve düşük alım gücüne sahip sınıfın kesişiminin neden
olduğu tasarruf fazlasının sağladığı yüksek kârlılığa ve bu kârlılığın sürekliliğini sağlayacak
surette gerçekleştirilen politik ve askeri müdahalelere vurgu yapmaktadır (Hobson, 1902: 45).
Đtalyan iktisatçı Achille Loria’nın yatırım güdümlü emperyalizm olarak ifade ettiği bu olgu,
1860 Fransa - Meksika savaşında olduğu gibi elinde Meksika tahvili tutan Fransız
vatandaşlarının kâr ve faiz getirilerini garanti altına almak üzere askerî müdahalede
bulunmasına karşılık gelmektedir. Fransa’nın 1881’de Tunus’u işgali ve Đngiltere’nin 1882’de
Mısır’ı işgali aynı nedenlere dayanmaktadır. Finansal baskı, emperyalizmin kökünü
oluşturmaktadır. Zira finansörler bu işin hem organizatörü hem de yöneticileri olmuşlardır.
Hegemonik güç, varlığını yatırım güdümlü emperyalizm üzerinden sürdürmemiştir. Finans
egemen güç, devrin yüksek amaçlarına yönelmiş çevre ülke elitlerini ve devlet adamlarını söz
konusu amaçlar için ikna yöntemi olarak kullanmışlardır. Hobson, toplumdaki saldırgan,
psikolojik ve politik enerji birikiminin varlığını kabul etmekte ve bu enerjiyi sonuna kadar
kullananların finansörler olduğunu iddia etmektedir. Lenin, tekelci kapitalizm öncesi sınırlara
1860-70’lerle ulaşılmış olduğunu ve sömürgeci harekete temel olarak iktisadi yapıdan ziyade
finansal kapitalizmin bünyesinde gerçekleşen ve iktisadi olmayan altyapı gelişimleri ile
politik ve ideolojik yapının neden olduğunu ifade etmektedir. Hobson – Lenin tezine göre
finansal kapitalizmin yükselişine neden olduğu sermaye ihracı baskısı, Batı genişlemesinin
temel nedenini oluşturmaktadır. Buna göre emperyalizm, kapitalizmin en üst basamağıdır.
Monopollere ek olarak sermaye ihracından elde edilen faiz getirisi, sömürgecilik konusunda
merkez ülkeler için güdüleyici olmaktadır. Lenin, Fransa Đmparatorluğu’nun ortaya çıkışını da
Fransa’da oluşan finans kapitale ve azalan sanayi kapitalizmine bağlamaktadır (Lenin, 1999:
93-94).
3. Sermaye Đhracının Merkez – Çevre Đlişkisindeki Konumu
Sermaye ihracı, temelde faiz ve kâr getiren sermaye ihracı olarak iki ana kategoriye
ayrılabilir. Bu ayrımın kendi içerisinde pek çok alt dalı olabilmekle birlikte ilk sırada kamu
borçları gelmektedir. Merkez ülkenin, çevre ülkeye sermaye ihraç etmesinin nedeni bu
sermayenin ülke içinde kullanımının imkânsızlığı değil, çevre ülkedeki yüksek kâr
olanaklarıdır. Sermaye ihracı, politik olgularla bağlantı kurulmadan tek başına ele alınamaz.
Zira borç veren merkez ülke borcun kendisi ve faizinden çok daha fazlasını elde eder. Bu
fazladan kasıt en başta imtiyazlardır. Bu şekilde sermaye ihracı genelde askerî baskı ile
desteklenir. Merkez ülkelerin finansal manipülasyonuna maruz kalan çevre ülke genelde
askerî yönden en güçlü olan merkez ülkeye teslim olacaktır. Mısır, bunun önemli bir örneğini
teşkil etmektedir. Devletin Đngiltere’den aldığı borç 20 yıl sonrasında Đngiltere tarafından
işgalinin gerekçesini oluşturmuştur. Devletin iflası ve olumsuz durumu Avrupa sermayesini
hiç yıldırmamış ve ülke tekrar tekrar borçlandırılmıştır. Avrupalı alacaklıların
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temsilcilerinden oluşan bir kontrol komisyonunun kurulmasıyla Avrupa sermayesinin talepleri
artık Mısır mali sisteminin tek kaygısı haline getirilmiştir (Luxemburg, 2004: 329-337).
Wallerstein’ın dünya sistemleri analizine göre merkez-çevre ilişkileri ile kast edilen
üretim sürecinin kârlılık derecesidir. Kârlılık doğrudan tekelleşme derecesine bağlı
olduğundan; merkeze özgü üretim süreçleriyle kast edilen esas olarak kısmî tekeller
tarafından kontrol edilen süreçlerdir. Bu görüşle tutarlı bir şekilde Monthly Review
Okulu’nun kuramcılarından Harry Mogdoff’a göre emperyalizmin ayırt edici özelliği olan
sermaye ihracı merkez ülkelerde aşırı sermaye birikimi veya kâr oranlarının düşmesinden
değil tekellerin dış kaynaklar ve pazarlar üzerindeki denetim ihtiyacından kaynaklanmaktadır
(Mogdoff, 1969: 148). Rudolf Hilferding’e göre finans kapitalin temel politikası; mümkün
olan en geniş ekonomik alanın yaratımı, bu alanın dış rekabete karşı korunması ve bu
alanların ulusal tekel şirketlerince sömürülecek alan haline getirilmesidir. Sistem bir bütün
olarak tekelci örgütlerin kâr oranlarını arttırmasını kolay hale getirir. Finans kapitalin bu
politikası emperyalizmdir (Bukharin, 2005: 45-110). Zira, ülkenin gelişmişlik düzeyi arttıkça
kâr oranları düşecek ve sermayenin aşırı üretimi artarken talebin azalması, sermaye çıkışını
daha da hızlandıracaktır (Oneal ve Oneal, 1988: 3).
Rose Luxemburg, sermaye ihracı yoluyla yaratılan dış borçların, merkez ülkelerin,
çevre ülkelerin hem dış siyaset hem de gümrük ve ticaret siyasetleri üzerinde mali denetim
kurma ve baskı yapmasına imkân veren en güvenilir bağ olduğunu ifade etmektedir. 19.
yüzyılda demiryolu projeleri bunun en tipik örneğidir. 1860’larda Rus demiryollarının
yapımında Avrupa’dan sağlanan borçların kullanılması, Afrika ve Asya’daki demiryolu
yapımı tümüyle emperyalist siyaset, ekonomik tekelleşme ve yarı çevre ve çevre ülkelerin
ekonomik yönden tahakküm altına alınması amaçlarına hizmet etmiştir.
Dış borçlar ticari kapitalizmin ileri safhalarında gelişmiş merkez ülkelerden çevre
ülkelere doğru bir sermaye akımı olarak kendisini göstermiştir. Çevre ülkeleri genel anlamda
borçlanmaya iten sebep; harcamalarının mal ithalatını gerektirmesi ve bu gereksinimin
ülkenin ödemeler dengesinde açıklara yol açması ile ülkenin iç kaynaklarının kamu
harcamalarını karşılayamamasıdır (Şeker, 2006: 80). Bununla birlikte borçlandırma olgusu
mikro düzeyde de gerçekleşebilmektedir. Buna, Đngiltere’nin Hindistan’da güttüğü yerel
politikalar gereği, kamu arazilerinin özel mülkiyete dönüşümü örnek gösterilebilir. Hindistan
örneğinde; üretici sınıf aşırı vergiler yoluyla iflasa zorlanmış, yerel üreticiler borçlanmaya
zorlanarak ellerindeki arazilere el konulmuş ve böylelikle pre-kapitalist yapıların yıkılması
amaçlanmıştır (Brewer, 1990: 70).
Sermaye ihracı yoluyla sömürge ve bağımlı ülkelerde elde edilen kârlar, ya sermaye
ihraç eden ülkelere transfer edilerek bu ülkelerdeki sermaye birikimini ve dolayısıyla daha
fazla sermaye ihracını hızlandırmış ya da sömürge ve bağımlı ülkelerde yeniden üretime
katılmıştır. Kâr transferi mekanizması sömürülen ülkelerdeki sermaye birikimini, kârların çok
büyük bölümünü dışarıya göndererek engellediği gibi merkez ülkelerdeki birikimi
hızlandırarak kendi kendini besleyen bir süreç yaratmıştır. Merkez ülkelere yapılan kâr
transferlerinin büyüklüğü merkez ile çevre arasındaki eşitsiz ilişkilerin sonucu olarak merkeze
artı değer aktarımı olarak adlandırabileceğimiz sermayesizleştirme sürecinin de işlemesine
neden olmuştur. Bazı azgelişmişlik kuramcıları tezlerinde dünya kapitalist sistemine
katılmanın çevre ülkeler üzerindeki en önemli etkisinin borçlandırılma süreci içerisinde ortaya
çıkan faiz ve kâr transferlerinin neden olduğu sermayesizleştirme sürecinin olduğunu, bu artıdeğer aktarımının olmaması durumunda çevre ülkelerin kendi artı değerini yatırıma
dönüştürerek bağımsız gelişme yoluna girebileceğini öne sürmektedir (Pamuk, 2005: 5-6).
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Sömürgeciliğin gelişimi, Avrupa dışında kapitalizmin gelişimini engellemiştir. Avrupa
kapitalizmi, dünya çapında bir bağımlılık sistemi yaratarak, başka yerlerde bağımsız bir
kapitalizmin doğmasını sağlayabilecek ortamı deforme etmiştir. Bunda borçlandırma yolu ile
sermaye birikiminin oluşumunun engellenmesi ve mevcut sermayenin dış ticaret, kâr ve faiz
transferleri ya da doğrudan zor alım yolu ile taşınması etkili olmuştur.
4. Merkez-Çevre Đlişkileri Bağlamında Osmanlı Devleti’nin Kapitalist Sisteme
Entegrasyonu
Osmanlı ekonomisinin yarı-çevre statüsü edinmesinde konuyla ilgili literatürde sık sık
dile getirildiği gibi 1838 Balta Limanı Anlaşması en önemli referans noktasını
oluşturmaktadır. 1838 Anlaşması ile Osmanlı Devleti, bağımsız dış ticaret politikasından bir
daha geri dönmeyecek şekilde vazgeçirilmiştir. Bu anlaşma sonrasında gümrük gelirlerinde
önemli düşüşlerin ortaya çıkması ve daha da önemlisi olağanüstü gümrük vergileri uygulama
hakkının Osmanlı Devleti’nden alınmış olması, devletin mali buhrana sürüklenişi daha da
hızlanmıştır (Açba, 1995: 25). Tanzimat ve devamında uygulanan reform hareketleri ve
ıslahatlar Batı kapitalizminin Osmanlı ekonomisinde daha fazla nüfuz sahibi olmasını
sağlamıştır. Đngiltere, Osmanlı ekonomisinde öncelikli bir nüfuza sahip iken kızışan
uluslararası rekabetin neden olduğu tehdit algılaması nedeniyle zamanla yerini Fransa’ya
bırakmıştır. Fransa ise yerini uluslararası çıkarlarının Rusya ile Osmanlı Devleti arasında
tercih yapmak zorunda kalması ve yükselen Alman ekonomik genişlemesi ile 20. yüzyılın
başında Almanya’ya bırakmıştır.
Osmanlı Devleti’nin özellikle liman bölgeleri olmak üzere çeşitli bölgeleriyle Avrupa
arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin niteliği nedeniyle dünya iş bölümü içindeki
konumunun açık bir biçimde belirlenmesi kolay görünmemektedir (Kasaba, 2005: 37). Zira
emperyalist devletlerin özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti
üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için giriştikleri rekabet bürokrasiye daha geniş bir
manevra alanı sağlamış ve toplumsal yapının kolonileşmesine karşı olan direncini arttırmıştır.
Bu nedenle bürokratik yapı bir yandan devletin tam sömürgeleşmesi önünde bir engel olurken
diğer yandan toplumsal artığın ticari sermayenin eline geçmesinde aracı olarak, devletin
çevreleşmesine katkı sağlamıştır (Keyder, 2000: 54-55). Bununla birlikte Avrupa devletleri
Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunun olduğu gibi kalmasını kendi çıkarları yönünden
arzu etmektedir. Böylelikle genellikle bir tarım ülkesi olan ve sınırlı bir sermayeye sahip olan
Osmanlı Devleti daima tüketici bir ülke olacaktır. Avrupa sanayi ve ticareti 19. yüzyılda
büyük bir hızla gelişmektedir. Dolayısıyla tüketici bir Osmanlı Devleti Avrupa’nın üretim
fazlası için iyi pazar durumundadır (Blaisdell, 1979: 24).
Emperyalizmin en belirgin özelliği nasıl sermaye ihracı ise; rekabetçi kapitalizmin en
belirgin özelliğini de mal ihracı oluşturmaktadır. Sermayenin henüz tekelleşmeye başlamadığı
dönemde Đngiliz sanayisinin çıkarlarını korumanın en temel yolu mamul mallarının ihraç
edildiği ülkelerdeki engelleri ortadan kaldırmaktan geçmiştir. Ama bu yalnız başına yeterli
olmamış aynı zamanda Đngiliz sanayisinin muhtaç olduğu hammaddelerin Đngiltere’ye
akışının da kolaylaştırılması gerekmiştir (Kurmuş, 1977: 92). 1838 Ticaret Anlaşması bu
anlamda söz konusu amaçları gerçekleştirmek için çok uygun bir tedbir olup Osmanlı
Devleti’nin rekabetçi kapitalizm sürecinde merkez-çevre ilişkilerinde oynayacağı rolün
belirlenmesinde oldukça etkili olmuştur. Daha geniş bir açıdan bakıldığında ticari ve siyasi
anlaşmalar ile yarı resmi araçlar ve konsoloslar aracılığı ile uygulanan gayrı resmi baskılarla
Avrupalılar en azından resmi olarak sömürge olmayan bir ülkenin ticaretine kendi oyun
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kurallarını yerleştirmeyi başarmışlardır. Merkez ülkenin çevre ülkedeki işbirlikçileri rolünü
oynayan kesim ise bu sayede pek çok vergiden muaf tutulmuş ve adlî reformların bir sonucu
olarak diğer Osmanlı tebeasına göre ayrıcalıklı bir konum elde etmiştir. Sonuç; elde edilen
güzel kârlar ve özellikle de fiyat denetiminin kalkması ile yerel el sanatlarının çöküşü
olmuştur. Devlet ise tek gelir kaynağı olan toprağı ve toprağa bağlı iş kollarını korumak için
bu sektörde radikal yapısal reformlar yapmaktan kaçınmıştır (Kıray, 2008: 138). Merkez –
çevre işbölümünü oluşturan süreç, Osmanlı Devleti’ndeki vergi kaynaklarını kurutmuş ve iç
borçlanmanın sürdürülebilirliğini yok ederek; devletin Tanzimat sonrası giriştiği her reformda
dış borçlanma düşüncesini tekrar tekrar gündeme getirmiştir.
5. Osmanlı Devleti’nin Küresel Finans Sermayesine Açılması
Tanzimat’ı takip eden süreçte Avrupalı sermayedarlar ve Avrupa devletlerinin
temsilcileri, mali sorunlara çözüm olarak dış borçlanmaya girişilmesi konusunda merkezi
bürokrasiye baskı yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa para piyasalarında
tahvil satarak borçlanmaya başlaması, Avrupa sermayesinin çeşitli kesimlerine yararlar
sağlayacaktır. Tahvillerin Avrupa’nın belli başlı finans merkezlerinde satışını düzenleyecek
olan bankerler, büyük komisyonlar elde edecekler, Osmanlı tahvillerini satın alan küçük
ölçekli tasarruf sahipleri ise faiz geliri sağlayacaktır. Blaisdell(1979)’un da ifade ettiği üzere
Osmanlı Devleti’nin borçlandırılması, spekülasyoncular ve bankacılar için kolay ve çabuk kâr
sağlamak anlamına gelmektedir. Öte yandan devletin eline geçen fonların bir bölümü, çeşitli
sanayi malları ve özellikle askeri araç ve gereç ithalinde kullanacağı için Avrupa sanayisine
ek talep yaratılacaktır (Pamuk, 2005: 63).
19. yüzyılın başlarında üretim düzeyleri, sermaye birikimi ve teknolojik değişme
açısından Osmanlı ekonomisinin durumunu en iyi yansıtacak kavram durgunluktur (Pamuk,
2005: 12). Devlet bu dönemde mali reformları gerçekleştiremediğinden, eski vergi
kaynaklarını ıslah edemediğinden ve hem dış hem de iç ticarette yabancıların hâkimiyeti
arttığından dolayı mali yönden darboğaza sürüklenmiş, devlet gelirleri masrafları karşılayacak
düzeye çıkamamıştır (Açba, 1995: 17). Bununla birlikte malî piyasaların büyüklüğünün
devletin borçlanma gereksinimlerinin çok altında kalması ve sikke tağşişinin ek malî gelir
sağlamak için uygulanabilir bir yöntem olmaktan çıkması, devleti bütçe açıklarını kapatmak
ve yeni dünya sistemine uyum sağlamak üzere gerçekleştirmeyi planladığı reformları finanse
etmek açısından dış borç kullanmaya itmiştir (Pamuk, 1999: 232). Osmanlı ekonomisinin
içinde bulunduğu çıkmaz, Avrupa’da meydana gelen aşırı sermaye birikimi sonucu Fransız ve
Đngiliz yatırımcıların paralarını yatıracakları kârlı alanlar için elverişli bir ortam hazırlamıştır.
Sonuçta Batı kapitalizminin temsilcisi olan Avrupalı ülkeler, Osmanlı Devleti üzerinde kendi
ekonomik ve malî yapılarını kolay bir şekilde nüfuz ettirerek; hem ürettikleri malları hem de
nakdî sermayelerini Osmanlı’da değerlendirme fırsatını bulmuşlardır (Şeker, 2007: 123).
Böylece 1838 sonrası dönemde Avrupa ticaret sermayesinden sonra Avrupa finans
sermayesinin de kontrol alanı oluşturma dönemi başlamıştır (Kıray, 2008: 15-26).
Đlk dış borçlanmada Fransa ve Đngiltere tarafından verilen desteğin büyük oranda
konjonktürel nedenlere bağlı olduğu görülmektedir. Görünüşte kutsal mekânlar nedeniyle
ortaya çıkan Kırım Savaşı’nın esas nedenlerine bakıldığında Avrupa’nın büyük güçleri olan
Đngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya gibi ülkeler arasındaki politik dengelerden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Akar ve Al, 2003: 9). Söz konusu stratejik dengelerin
önceliğine rağmen yabancı devletler Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçların harcanma
kalemlerini kontrol amacıyla gözetim komisyonları oluşturmuşlardır. Bu durumun bir nedeni
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Osmanlı Devleti’nin dış güçlerin garantörlüğünün olmaması durumunda dış borçlanma
konusunda yaşadığı başarısızlıklardır. Bununla birlikte Kırım Savaşı nedeniyle yapılan ilk iki
borçlanmada devlet yabancılara yeni bir reform programı ve Osmanlı Bankası taahhüdünün
yanında toprak edinme hakkını da vaat etmek zorunda kalmıştır (Kıray, 2008: 30). Diğer
ülkelerin borçlanma örnekleri incelendiğinde alınan borçların harcanma yerlerinin tahvil
sahipleri tarafından kontrol edilmesine yönelik uygulamalar oldukça nadir görülmektedir.
Osmanlı Devleti dışarıda bırakıldığında bu duruma ilişkin tek örnek Yunanistan’ın 1825
yılında aldığı borçta görülmektedir (Al, 2007: 63). Nitekim tarih itibariyle bağımsız bir devlet
statüsüne sahip olmayan Yunanistan’a sağlanan bu kredi, dönüşü belirsiz bir borç
niteliğindedir.
Benzeri bir çifte standart Sardinya’nın Kırım Savaşı’na katılması karşılığında
Đngiltere’den aldığı borcun koşullarında kendisini göstermektedir. Bu bakımdan Sardinya’nın
borçlandırılması borçtan ziyade Kırım Savaşı’na katılması karşılığında verilmiş bir tür rüşveti
andırmaktadır. Osmanlı Devleti’nin tersine Sardinya Krallığı, Londra finans piyasasından
değil doğrudan Đngiliz hükümetinden borçlanmış dolayısıyla tahvillerinin borsaya kote
edilmesi gibi bir durum oluşmadığı için sermaye arz fiyatının %100’ün altında kalmasından
doğabilecek bir zarar oluşmamıştır. Bununla birlikte Sardinya Krallığı’ndan borçlarına
karşılık bir garanti göstermesi de istenilmemiş, aldığı borcu nereye harcadığına ilişkin bir
komisyon da teşkil edilmemiştir. Üstelik Sardinya Krallığı borçlanmasını, Osmanlı
Devleti’nden daha düşük bir faiz oranıyla %4 üzerinden gerçekleştirmiştir (Al, 2007: 64).
Osmanlı Devleti açısından dış borçlanmanın faizi görünüşte düşük ve %5-6 civarlarında
olduğu halde tahvillerin ihraç fiyatları düşük olduğu için reel faizler %12’lere kadar
yükselmiştir (Yılmaz, 1999: 415).
Osmanlı Devleti istikrazlarından satın almak yabancı vatandaşlar açısından oldukça
çekici olmuştur. Zira Đngiltere ve Fransa’da yıllık ortalama faiz oranı %3,5 – 4,5 dolaylarında
iken Osmanlı‘da bu oran %11 ila %20 arasında değişmektedir. Reform çabalarını çok
yakından takip eden diplomatlar açısındansa dış borçlanma rakipleriyle yarışabilecekleri ve
Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzların arttırabilecekleri bir başka alandır (Kıray, 2008: 26).
Büyükelçi Redcliffe dış borçlandırma işini Osmanlı Devleti açısından devletin mali etkinliğini
ve ününü arttıracağı söylemiyle reformları dayatmanın bir aracı olarak görmüştür. Keza
büyükelçi savaş borçlanmalarının ardından Sultan’a bir dizi reformu dayatmayı da başarmıştır
(Kıray, 2008: 94).
Osmanlı Devleti’nin borçlandırılması ile Đngiltere’nin dış politik çıkarları arasında bir
paralellik söz konusudur. Söz konusu paralellik Osmanlı Devleti lehine sonuçlar
türetmemiştir. Đngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yönelik dış politikası Bâb-ı Âli’nin sadece
Londra piyasasına girmesini sağlamış, 1855 kredisi dışında finansal anlamda kayda değer bir
avantaj da sağlamamıştır. Politik çıkar nedeniyle önem atfedilen Osmanlı Devleti Londra
piyasasında aynı önemi haiz olmayan Latin Amerika ülkeleriyle aynı risk grubunda yer
almıştır. Tablo 2’de 1873 yılı itibariyle ülkelerin risk derecelerine bağlı olarak faiz oranları
verilmektedir. Tablodan da görülebildiği üzere Osmanlı Devleti, yüksek faiz grubunun son
sırasında yer almakta ve Mısır, Romanya gibi kendisine bağlı devletlerle birlikte birçok Latin
Amerika ülkesinden daha yüksek faiz oranıyla borçlanabilmektedir.
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Tablo 2: Risk Derecelerine Göre Ülkeler(1873)
Makul Faiz(%5Düşük Faiz (%3-4)
6,5)

Yüksek Faiz(%6,510)

Aşırı Faiz (> %10)

Ülke

Faiz
Oranı

Ülke

Faiz
Oranı

Ülke

Faiz
Oranı

Ülke

Faiz
Oranı

Đngiltere

3,25

Fas

5,0

Portekiz

6,7

Guatemala

14,5

Danimarka

3,25

Birleşik
Devletler

5,1

Japonya

6,8

Bolivya

15,0

Hollanda
Belçika

4,0
4,0

Brezilya
Rusya

5,1
5,3

Macaristan
Avusturya

7,0
7,5

Đspanya
Meksika

16,5
17,5

Alman
Devletleri

4,0

Fransa

5,3

Kolombiya

7,4

Kosta Rika

22,0

Hindistan

4,2

Mauritius,
Seylan

5,1

Romanya

7,8

Paraguay

25,0

Kanada
Avustralya
Đsveç

4,6
4,6
4,9

Şili
Arjantin

5,7
6,3

Uruguay
Đtalya
Mısır
Peru
Ekvator

8,0
8,2
9,0
9,7
10,0

Venezuela
Dominikler
Yunanistan
Honduras

25,0
33,0
66,0

Osm.
Devleti

10,7

Kaynak: Al(2007), s. 26.
Çevre ülkelerinin borçlandırılma deneyimlerine bakıldığında; borçların geri
ödenmesine tahsis edilen gelir kaynaklarının teslim alınması ile söz konusu gelirlerin bilfiil
tahvil sahipleri tarafından toplanması, iki uç noktayı ifade etmektedir. Gelir kaynaklarının
tahvil sahipleri tarafından toplanmasına yönelik uygulamalar, ülkelerin en önemli hâkimiyet
göstergelerinden biri olup; vergi gelirlerinin bir kısmı üzerinde yabancıların finansal kontrolü
anlamına geldiğinden, borç alırken doğrudan kabul edilen bir şart olarak ortaya
çıkmamaktadır. Söz konusu uygulama Osmanlı Devleti’nin Duyun-u Umumiye örneğinde
olduğu gibi daha çok çevre ülkelerin borç yüklerini kaldıramayacak boyuta gelerek iflas
etmelerinden sonra görülmektedir (Al, 2007: 91). Az gelişmiş borçluların riskli finansal
yapılarını takip etmek amacıyla pek çok kere özel kreditör komiteleri oluşturulmuştur. Bu tür
özel finans komiteleri özellikle hükümetlerinin de desteğiyle Mısır, Yunanistan, Fas, Đran,
Sırbistan, Tunus ve benzeri yerlerde kurulmuştur. Osmanlı borçlar idaresi de bunun bir
örneğidir (Frieden, 1994: 587-590). Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği ilk dört borçlanmada
kredinin amaçlarına uygun harcandığının kontrol edilmesi, 1854 ve 1855 kredisine karşılık
olarak gösterilen Mısır vergisinin hazineye girmeyerek doğrudan Londra’ya transfer edilmesi
ve 1858 ve 1862 kredileri için ayrılan karşılıkların Đstanbul’da teslim alınması için komisyon
tayin edilmesi diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında Osmanlı Devleti’nin borçlanma
koşullarının daha ağır olduğunu göstermektedir (Al, 2007: 147).
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Sermaye ihracına yönelik baskı, Osmanlı borçlanmasının emperyal çıkarlara göre
şekillenmesine yol açmıştır. Bu açıdan Osmanlı Devleti’nin ilk iki dış borçlanmasında
Rusya’nın Akdeniz’e inişini engellemeyi amaçlayan Đngiliz dış politikasının maliyetinin bir
anlamda Osmanlı’yayüklendiği ifade edilebilir. Đngiltere, Osmanlı Devleti’nin ilk dış
borçlanmasında olduğu gibi diğer borçlanmalarında da herhangi bir destekte bulunmaktan
kaçınmış ve hatta Osmanlı Devleti tarafından yapılan garanti taleplerini de geri çevirmiştir.
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin Đngiliz dış politikasının gerekleri çerçevesinde
borçlandırıldığı, yapılan finansal reformlar nedeniyle iç borçlarının büyük oranda dış borca
dönüşmesi sonucunda uluslararası piyasalarla tamamen bütünleştiği ve bu piyasalara iyice
bağımlı hale geldiği anlaşılmaktadır (Al, 2007: 147). Osmanlı Devleti özelinde dış borç
olgusu 1856 yılında Đngiliz ve Fransız sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası nezdinde
kurumsallaşırken; Osmanlı borç tarihinde yeni bir dönüm noktası sayılabilecek yıl 1865
olmuştur (Dura, 2004: 413-414). Bu tarihte ilk kez dış borç taksitlerini ödeyebilmek için borç
alınmıştır. Bir bakıma bu dönemeç sonun başlangıcı olarak da görülebilir. Çünkü bundan
böyle Osmanlı Devleti iflas etmemek için sürekli borçlanmak, Batı malî sistemi de muhtemel
bir krizi önlemek için Osmanlı borçlanmasına yeşil ışık yakmak zorundadır. Ancak piyasalar
giderek düşen ihraç fiyatları dolayısıyla artan risk primleri ile borç vermeye razı olmuşlar bu
durum ise iflas sürecini hızlandırmaktan başka bir etkisi yaratmamıştır (Gürsel, 1999: 395).
Grafik 1: Dış Borçların Toplam Harcamalar Đçindeki Yeri

Kaynak: Kıray(2008), s. 85.
Grafik 1’den de görüldüğü üzere özellikle 1860’lı yılların sonuna doğru dış borçların
toplam harcamalar içindeki payı keskin bir artış göstermiş, ilk borçlanma döneminde
%10’dan daha düşük bir seviyede olan dış borç oranı moratoryumun ilan edildiği 1875 yılına
gelindiğinde %35’lere ulaşmıştır. Bu durumun temel gerekçesi borcun borç ile finanse
edilmeye çalışılması olmuştur.
6. Osmanlı Devleti Özelinde Dış Borcun Kurumsallaşması
Batı genişlemesinin temel motivasyonunu meydana getiren sermaye ihracı baskısı,
merkez – çevre ilişkisinin gerektirdiği borçlanma ilişkisinin yanı sıra bu ilişkinin sürekliliğini
ve oluşturulan organizasyonel yapılar bağlamında kurumsallaşmasını da zorunlu kılmıştır.
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Osmanlı Devleti özelinde borçlanma ilişkisinin sürekliliği 1853 – 1856 Kırım Savaşı’nın
akabinde imzalanan Paris Antlaşması’nın ardından müttefik ülkelere sağlanan imtiyazlar ile
perçinlenmiştir. Nitekim Batılı devletlerin baskılarıyla ilan edilen Islahat Fermanı ile Osmanlı
devlet tahvillerine yatırılmak istenen her türlü sermayeye teminat verilmiştir. 12 Şubat 1856
sayılı Times gazetesi verilen teminatların büyük bir diplomatik başarı olduğunu, işlenmemiş
ve zengin toprakların Batı sanayii için önemli bir nüfuz alanı olduğunu ifade etmiştir
(Yerasimos 1977: 703). Ferman, 1858 Arazi Kanunnamesi’nde olduğu gibi hem azınlıklara
bazı hak ve ayrıcalıklar tanımakta hem de yabancılara mali imtiyazlar sağlamaktadır.
Fermanın ilgili maddelerinde Osmanlı parasal sisteminde reforma dönük banka ve benzeri
mali kuruluşların oluşturulması ve Osmanlı Devleti’nin maddi ve kamusal gelirlerini
arttırmaya yönelik bir fon oluşturulması gerekliliği ifade edilmiştir (Biber, 2009: 37). Bu
amaca yönelik olarak ilk borçtan kısa bir süre sonra yabancı sermaye ile Osmanlı Emperyal
Bankası kurulmuş, Đngiliz ve Fransız iştirakli Hazine Yüksek Kurulu oluşturulmuş ve bu kurul
daha sonra Osmanlı mali reformlarının gözetleyicisi görevini üstlenmiştir. 1860’lardan sonra
bu kurum, hükümetin artan borçlarına karşılık gösterdiği gelirler üzerinde doğrudan söz sahibi
olmuştur (Kasaba, 2005: 49).
Devletin düzenli şekilde borçlandırıldığı bu süreç, 1873 bunalımının yarattığı borsa
krizleri neticesinde Avrupa’dan sermaye ihracının ve Osmanlı dış borçlarına yatırılan fonların
tümüyle kesilmesi nedeniyle sona ermiştir. Đlk borçlanmadan beri Osmanlı Devleti ödeme
gücüne sahip olduğundan değil, giderek ağırlaşan koşullarda borçlandırılmayı kabul etmek
zorunda kaldığından dolayı giderek artan miktarlarda borçlanabilmiş, iflasını ancak böyle
erteleyebilmiştir. Borsalarda yüzen fonların, kriz ortamında geri çekilmesinden sonra 187576’da devlet iflasını ilan etmiştir (Pamuk, 2005: 35). Sonraki yıllarda devletin malî
konulardaki iyi niyetinden şüphe edilmeye başlandığı zaman bile isminin yanıltıcı niteliğine
rağmen Fransız ve Đngiliz sermayesinin ürünü olan Osmanlı Bankası, sermaye sahiplerini
Osmanlı Devleti’ne borç para vermeye teşvik etmiştir. Paris ve Londra bankalarının
temsilcileri, Osmanlı devlet adamlarını Ponzi finansmanına ikna ederek kendi açılarından
büyük bir başarı kaydetmişlerdir. Nihayet bu süreç 1875 yılında kendi yükü altında çökmüştür
(Blaisdell, 1979: 10). Đflasın nedenleri arasında ön plana çıkan bir faktör kendisine biçilen
çevre rolü gereğince devletin borçlandırılmasını takip eden süreçte sosyo-ekonomik sistemin,
bir bütçe ve dış ticaret fazlası yaratamaması olmuştur (Kıray, 2008: 149). Borçlanma
sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkan iktisadi yapılar içinde ihracat artışı vasıtası ile dünya
ekonomisine bütünleşme sadece daha çok borçlanmaya neden olmamış aynı zamanda düşük
bir büyüme oranına ve iflasa yol açmıştır (Kıray, 2008: 195). Devletin moratoryum ilan ettiği
1875 yılına kadar gerçekleşen borçlanmalarda ihraç bedellerinin düşüklüğü nedeniyle
borçlanmanın reel maliyeti %9 – 10 düzeylerinde gerçekleşmiş ve gerçekleştirilen 238 milyon
liralık borçlanmadan Hazine’ye ancak 127 milyon lira intikal etmiştir (Açba, 1995: 76).
Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, Avrupa mali sermayesine,
borçların ödenmesini güvence altına alacak kontrol mekanizmalarını devreye sokma fırsatı
vermiş ve çok geçmeden devletin en zengin kaynaklarının kontrolü, yabancı alacaklılardan
oluşan bir konsorsiyuma devredilmiştir. Bu gelişme, Osmanlı Devleti’nin siyasi
bağımsızlığını ciddi anlamda kısıtlamıştır (Kasaba, 2005: 43 - 44). Osmanlı Devleti, Duyun-u
Umumiye’nin kurulmasından 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanına kadar 17 kere daha
borçlandırılmıştır. Bu dönemde ortalama ihraç fiyatı %83, ortalama faiz oranı %4,2 ve efektif
faiz oranı da %5 civarındadır. Duyun-u Umumiye öncesi döneme kıyasla borçlanmanın
maliyeti daha düşük olmuştur. Bunun nedeni bir yandan daha olumlu borçlanma koşullarının
bütçe açıklarında düşüşe neden olması ve diğer yandan da Duyun-u Umumiye’nin dış
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piyasalar açısından yaratmış olduğu güven ortamıdır. Ayrıca 1873-1896 döneminin dünya
ekonomisinde durgunluk ve deflasyon yılları olduğu da gözden kaçırılmamalıdır (Gürsel,
1999: 396). Duyun-u Umumiye idaresinin kurulduğu 1881 yılından 1914’e kadar olan
dönemde gelişip güçlenmesinde, iki dış etken önemli rol oynamıştır. Bunlardan birincisi,
Osmanlı Devleti’nin vadesi gelen borçlarını ödemek için yaptığı yeni borçlanmalarla beslenen
mali bağımlılığının, Đdare’ye para borsası üzerinde denetim kurma imkanı vermesi, ikincisi ise
idarenin eline geçen devlet gelirleridir (Giray, 2010: 205).
Tablo 3’te Osmanlı Devleti’nin ilk defa borçlandığı 1854 yılından itibaren 1. Dünya
Savaşı’na kadar olan süre içerisinde aldığı borçları hangi alanlarda kullandığı
gösterilmektedir. Tablo’ya göre alınan borçların %44,6’sı tekrar eski borçların ödenmesinde,
sadece %7,6’sı yatırımların finansmanında kullanılmıştır. Bu durum, Osmanlı özelinde Ponzi
finansmanının bir diğer göstergesidir. Devlet, iflas ile sonuçlanan bir borç sarmalına
sokulmuş; verilen imtiyaz ve kurulan finansal kontrol ile Batılı sermaye gruplarının siyasi ve
iktisadi güdümü altına girmiştir.
Tablo 3: Osmanlı Borçlarının Kullanım Yerleri
Borçların Kullanım Yerleri

1854 - 74

1886 - 1903

1903- 1914

Toplam
(1854 – 1914)

Eski Borçların Ödenmesi

%41,6

%67,6

%36,6

%44,6

Askeri Harcamalar

%4,4

%3,5

%7,0

%4,8

Hazine Harcamaları

% 2,7

%3,0

%1,2

%2,4

Bütçe Açığı

-

%4,7

%22,7

%5,3

Yatırımlar

%4,4

%5,5

%19,5

%7,6

%0,6

%1,7

%0,2

%0,7

Diğer Harcamalar
Kaynak: Giray(2010), s. 201.

Bununla birlikte Duyun-u Umumiye’nin kurulması devletin ekonomideki yapısal
sorunları ortadan kaldırmamış sadece kamu maliyesinin yabancılar tarafından denetlenmesine
ön ayak olmuştur. Avrupa sanayi sermayesi Osmanlı Devleti’nden elde ettiği büyük
imtiyazlarla ülkeye girmiş ve dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecini iç bölgelere yaymıştır
(Kıray, 2008: 199-200). Osmanlı Maliye Nezareti’ne bağlı bir kuruluş olmasına rağmen
Duyun-u Umumiye Đdaresi, kendisini yabancı alacaklıların temsilcisi olarak görmüş ve dış
ülkelerin talimatıyla hareket etmiş, zaman zaman yasadışı faaliyetlerde bulunmuş, halka baskı
yapmış ve çiftçiyi ürününü satmaya zorlamıştır (Önsoy, 1999: 412). Đdare, aynı zamanda net
fon akımlarının yönünü değiştirerek yabancı sermayenin 1854-1875 dönemindekinin tersine
getirdiğinden daha fazlasını götürmesini sağlamıştır (Pamuk, 2005: 72). Sermayenin dünya
ölçeğinde birikimi açısından çevre ülkelerdeki yönetimlerin merkez ülkelerden aldıkları
borçları geri ödemesi, vergi olarak topladıkları tarımsal artığın Avrupa kökenli finans
sermayesinin elde ettiği faize dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç başlarda Avrupa pazarı ile
köylü üretici arasındaki bağlantıyı oluşturan ticaret sermayesi ile gerçekleştirilirken; 1876’da
Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi ile birlikte bu aracılık ilişkisinin
yerine oluşturulan Duyun-u Umumiye idaresi, bu tarımsal artığın finansal sermaye gruplarına
yapılacak faiz ödemelerine çevrilmesinde uygun bir araç olmuştur (Keyder, 2000: 55-60). Bu
dönem, dünya ekonomik sisteminde genel olarak merkez ülkelerin çevre ülkelere yaptıkları
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dış borçlandırma ve dolaysız yatırımlar kaynaklı yabancı sermayenin meyvelerini toplama
dönemidir.
Ekonomik ve siyasal göstergelerin uzun dönemli incelenmesi, 19. yüzyılın ilk üç
çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin dünya kapitalist sistemi içerisinde edindiği çevre konumunu
pekiştirmektedir. Zira devlete akan yabancı sermayenin %90’ı hükümet borçlarıdır, geri
kalanı ise demiryolu ve benzeri ticaret bağlarını güçlendiren altyapı yatırımlarına aktarılmıştır
(Kasaba, 1993: 45). Bununla birlikte yabancı sermayenin ülkeye girişinde özellikle Rumlar ve
Ermeniler olmak üzere azınlıkların da önemli bir rolü vardır. Bu sınıflar, iki taraf arasında bir
tür aracı vazifesini üstlenmişlerdir (Kurmuş, 1977: 77). Söz konusu vazife çerçevesinde
kapitalist kârın, malların alım-satımında ve paranın dolaşımında ortaya çıkması yabancı
sermayenin üretken girişimlerde kullanılmasını da engellemiştir (Kurmuş, 1977: 234).
Devletin iflasından sonra kurulan Duyun-u Umumiye Đdaresi, aynı zamanda Avrupa sanayi
sermayesi ile Osmanlı Devleti arasındaki kurumsal ve kişisel kanalları teşkil etmiştir. Avrupa
ülkelerinin büyükelçilikleriyle ve Bank-ı Osmanî Şahane, Deutche Bank ve National Bank ile
sıkı bir işbirliği içerisinde olan Duyun-u Umumiye, Avrupa kaynaklı dolaysız yatırımların
eşgüdümünü sağlamıştır (Kıray, 2008: 174).
Nitekim 1881 yılı sonrasında Osmanlı Devleti’nin yabancı sermayeye açılışı çok hızlı
olmuştur. 1870 – 1911 yılları arasında 238 maden imtiyazı verilmiş ve imtiyazlarda
yabancıların payı %39, azınlıkların payı ise %23 olmuştur. Altyapı yatırımları ve kamu
işletmeciliği tamamen yabancıların denetimine geçmiş ve özellikle demiryolu yapımı için
tanınan km garantileri ile yabancı şirketler tarafından büyük kârlar transfer edilmiş ve
yatırımların aşırı kazançlı olması nedeniyle yoğun bir rekabete girişilmiştir. Bir taraftan borç
servisleri şeklinde sermaye transferi diğer taraftan yabancı şirketlerin kâr transferleri
sonucunda Osmanlı Devleti, 1881 sonrası net sermaye transfer eder hale getirilmiştir (Açba,
1995: 132).
Osmanlı Devleti’nin merkez-çevre ilişkisindeki konumu merkez ülkelerin küresel
rekabet politikalarından doğrudan etkilenmiştir. 1860’ların sonuna kadar Đngiltere’nin
politikası Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yana iken, Mısır ve Kıbrıs’ın işgali,
Süveyş Kanalı’nın açılması ve bununla birlikte Amerikan Đç Savaşı’nın sona ermesi ile
Amerika’dan Đngiltere’ye olan pamuk ve buğday ihracatının yeniden başlaması sonrasında
Đngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne ilişkin koruyucu politikası son bulmuştur (Karaca, 2011:
100-117). Bir diğer neden ise Đngiliz hegemonyasının 1880’lerden itibaren Fransa ve
Almanya rekabeti karşısında dünya ölçeğinde gerilemesi sonucunda Đngiltere’nin tüm
dikkatini kendi sömürge imparatorluğunda ve nüfuzunun güçlü olduğu yerlerde toplaması
olmuştur. Fransa açısından ise devletin yabancı sermaye yatırımlarının çok daha büyük bir
bölümünün Rusya’da olması nedeniyle Osmanlı Devleti’ne ilişkin politikalarında çekimser
kalmasına neden olmuştur. Bu durum Fransa’nın Almanya ile olan rekabetinde geri kalmasına
ve Osmanlı Devleti’nin borçlanmasına ilişkin her girişiminde Rusya’nın baskısı nedeniyle
koşullu davranışlar sergilemesine neden olmuştur. Tablo 4, Osmanlı Devleti’nin borçlanma
sürecinde merkez ülkelerinin etkileriyle birlikte aynı zamanda Osmanlı Devleti üzerinden
gerçekleştirdikleri rekabet sürecini yansıtmaktadır. Sermaye ihraç eden konumundaki
ülkelerin etkinlikleri dönemler arasında değişiklik göstermiştir. Bu durum söz konusu
ülkelerin küresel rekabet sürecindeki konumlarının değişkenlik göstermesinden ileri
gelmektedir. Tablodan da görüldüğü üzere 1881 yılı sonrasında küresel kriz ile birlikte kendi
kolonyal sorunları ile ilgilenmek zorunda kalan Đngiltere, Osmanlı Devleti üzerindeki
etkinliğini 19. yüzyılın sonunda Fransa’ya terk etmiştir. Ulusal birliğini diğer merkez ülkelere
kıyasla çok geç sağlayabilen Almanya bu yarışa 20. yüzyılın başında katılabilmiştir.
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Tablo 4: Osmanlı Borçlarının Alacaklı ülkelere göre dağılımı
Ülke
1881
1898

1913

Fransa

%40,0

%44,9

%49,5

Đngiltere

%29,0

%10,9

%6,9

Almanya

%4,7

%12,2

%20,1

Belçika

%7,2

%17,9

%11,0

Hollanda

%7,6

%4,5

%3,0

Đtalya

%2,6

%1,3

%1,0

Avusturya-Macaristan

%1,0

%1,9

%1,3

Đmparatorluk Đçinde

%7,9

%6,4

%7,2

Kaynak: Giray(2010), s.208.
Osmanlı Devleti, merkez-çevre ilişkilerinin en şiddetli noktasına ulaştığı 19. yüzyıl
ortasından 1. Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede merkez ülkeler arasındaki rekabetten
faydalanabilmiş ve hiçbir ülke Osmanlı Devleti’ni tümüyle nüfuz alanına dâhil etmeyi
başaramamıştır (Pamuk, 2005: 87-91). Wallerstein(1979), Rusya ve Osmanlı Devleti’nin
kapitalist dünya ekonomisine çevre bölge olarak dahil olmasını, dünya imparatorluğu – dünya
ekonomisi kavramları çerçevesinde incelemiş ve çevreleşmenin bu iki sistemin karşılaşmaları
sonucunda birinin diğerini yutması sonucunda ortaya çıktığını ifade etmiştir. Buna göre 18.
yüzyıl ortası ile birlikte Osmanlı Devleti ve Rusya’nın üretimleri çevreleşmiş, kapitalist
üretim biçiminde belirli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu ülke yönetimleri giderek dünya
piyasasının arz ve talep dengesine göre ve kendi içlerindeki politik uzlaşıya yansıyan sermaye
işgücü ilişkisi çerçevesinde belirlenen sermaye birikimi baskılarıyla yönetilmeye başlanmıştır
(Wallerstein, 1979: 390-392).
7. Sonuç
Avrupa ekonomisi, coğrafi keşifler ile birlikte uzun soluklu bir genişleme sürecine
girmiştir. Farklı kapitalist aşamalardan teşekkül eden bu süreç, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasında zoraki bir merkez-çevre işbölümünü empoze etmiştir. Merkez-çevre
işbölümü, sermayenin gelişmiş ülkelerde temerküzüne neden olarak emperyalizmin
koşullarını oluşturmuştur. Ortaya çıkan sermaye fazlası, merkez ülkelerde kâr oranlarının
düşmesi nedeniyle kendisine daha karlı yatırım alanları aramış ve çevre ülkelere yönelmiştir.
Hobson-Lenin tezi, Batılı güçlerin iktisadi ve coğrafi etki alanlarını genişletme çabasının
arkasında sermayenin daha kârlı alanlara yönelme çabasının oluşturduğu sermaye ihracı
baskısının olduğunu ileri sürmektedir. Bu bakımdan nedensellik sermaye ihracından emperyal
genişlemeye doğrudur.
Merkez ülkeler açısından önemli bir sermaye ihraç kanalı da dış borçlardır. Politik ve
askerî baskı ile desteklenen dış borç süreci, çevre ülkede gerçekleştirilen merkez ülke
güdümlü kurumsal yapılanma ile hem sürekli bir hal almakta hem de imtiyaz ve doğrudan
yatırımlar gibi farklı formlara evrilerek kaynak aktarımını hızlandırmaktadır. Osmanlı
Devleti’nin kapitalist sisteme eklemlenmesi merkez-çevre ilişkisindeki konumu açısından
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belirleyici olan 1838 Balta Limanı Antlaşması ile başlamıştır. 1853 – 56 Kırım Savaşı
nedeniyle alınan ilk dış borç, Devlet’in uluslararası para piyasalarına açılmasını sağlamıştır.
Đngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı nedeniyle aldığı dış borçlara aracı
oldukları gibi alınan borcun denetimi için gözetim komisyonlarının oluşturulmasını şart
koşmuşlardır. Osmanlı Devleti savaş koşulları gerekçe gösterilerek uluslararası faiz
oranlarından daha yüksek bir faiz oranı ile borçlandırılmış ve aldığı dış borca karşılık teminat
göstermek zorunda bırakılmıştır. Düşük ihraç bedelleri nedeniyle ortaya çıkan yüksek reel
faiz oranları Osmanlı Devleti’nin kısa süre içerisinde Ponzi finansmanına yönelmesine neden
olmuş; buna karşın sermaye lobisi Devlet’e dış borç vermeyi sürdürmüştür. 1873 Krizi’nin
neden olduğu talep daralması, ülkeyi moratoryuma mecbur bırakmış ve süreç, dış borçlarının
yönetimi adına Duyun-u Umumiye’nin kurulması ile neticelenmiştir. Elde ettiği imtiyazlarla
birçok kaynağa hükmetmeye başlayan idare, Osmanlı Devleti’nden merkez ülkelere olan
kaynak aktarımını hızlandırmıştır. Altmış yıllık borçlanma süreci neden olduğu mali
bağımlılık, sermayesizleştirme ile birlikte düşük büyüme hızlarına neden olmuştur.
Sonuç olarak kapitalist sistemin evrildiği süreç sonucunda oluşan küresel işbölümü,
dünya üzerindeki her noktayı yeni bir entegrasyon yapısı içerisinde birleştirmiştir. Sistem bu
yapının devamlılığını sağlayacak şekilde işlerliğini sürdürmekte ve sistem içinden
kaynaklanan her krizde bağışıklık göstererek yeni bir forma evrilmektedir. Çevre ülkelerin
borçlandırılması, bu yolla sağlanan kaynak transferi ile 3. Dünya’nın kontrol edilebilirliği söz
konusu yapının devamlılığı için temel dayanak noktasıdır. Yüzyıl itibariyle Londra veya diğer
uluslararası piyasalardan borçlanan ülkelerden çok azı bugün borç veren sermayedar ülke
konumuna yükselebilmiş, diğerleri için finansal bağımlılık şekline dönüşen bir ilişki devam
etmiştir.
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GRAFĐK TASARIM EĞĐTĐMĐNDE ÜRETĐM TEKNĐKLERĐ ve BASKI ÖNCESĐ
HAZIRLIK BĐLGĐLERĐNĐN GEREKLĐLĐĞĐ
Đbrahim Gökhan CEYLAN*
Öz
Grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığın ve estetik kaygıların geliştirilmesine yönelik bilgilerin yanında
sektörün ihtiyacını karşılayacak tasarımcılarında yetiştirilebilmesi için üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık
bilgilerinin de tam anlamıyla verilmesi gerekmektedir. Grafik tasarımcı tarafından hazırlanan basılı materyaller
hangi baskı tekniği ile çoğaltılacaksa ona uygun şekilde bir baskıya hazırlık sürecinden geçmelidir. Bu nedenle
iyi bir tasarımcı bu bilgileri bilmek durumundadır. Sektörün ihtiyacının karşılanabilmesi için grafik
tasarımcıların eğitimleri esnasında bu bilgileri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sektörde bu bilgileri
öğrenmeden istedikleri konumlarda çalışamamaktadırlar.
Grafik tasarım eğitiminde üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin gerekliliği ile ilgili
üniversite mezunu grafik tasarımcısı olan matbaaların ve ajansların sahipleri, yöneticileri, baskı ustaları ve
uzman grafikerler ile görüşülmüştür.
Araştırmada grafik tasarım eğitiminde üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin gerekliliği
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Baskı Öncesi Hazırlık, Baskı Teknikleri,
Matbaa.

PRODUCTION TECHNICS AT GRAPHIC DESIGN EDUCATION AND THE
NECESSITY OF PREPARATION KNOWLEDGE OF PRE-PRINTING
Abstract
It is neccessary to teach the knowledge of production technics and pre-printing preparations besides the
knowledge of developing creativity and aesthetic concerns in order to educate the designers to fullfill the needs
of the sector totally at graphic design education. The printed materials prepared by the graphic designer should
be evaluated in proper criterias ıf the materials are to be printed. Graphic designers should have the knowledge
of the required knowledge of the area in order to meet the need of the sector. If they do not manage this they
have difficulty in finding job they want.
Graphic design program graduates, the owners of printing houses and agencies, managers, printing
professionals and expert graphicers were interviewed among the neccessity of acquiring the knowledge of preprinting and production technics.
In the study the neccessity of the production technics and pre-printing knowledge at graphic design
education are examined.
Keywords: Graphic Design, Graphic Design Education, Pre-Primting Preparation, Printing Technics,
Printing.

1. GĐRĐŞ
Grafik tasarım, her türlü iletişim aracı üzerinde okunan ve izlenen görüntülerin
tasarımıyla ilgilidir. Kağıt benzeri materyaller üzerine çeşitli baskı teknikleri kullanılarak
aktarılan basılı malzemeleri, afişleri, kitapları, dergileri, broşürleri, bilgi ve uyarı işaretlerinin
tasarımını, grafik tasarım alanı kapsar. Grafik tasarımın amacı estetik kaliteyi en anlamlı
şekilde kullanarak iletişim etkinliğini üst düzeye ulaştırmaktır.(Ketenci ve Bilgili, 2006: 278)
*
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Grafik tasarımcının yaratıcı düşünce ve estetiğin dışında bazı bilgilere sahip olması
gerekmektedir. Bunların başında baskıya hazırlık süreci, grafik üretim teknikleri ve renk
gelmektedir.
Tüm bunların ışığında bu araştırmada, grafik tasarım eğitiminde üretim teknikleri ve
baskı öncesi hazırlık bilgilerinin gerekliliği incelenecektir.
2. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde betimsel bir nitelik taşımaktadır. Betimsel araştırma
kurumların, grupların mevcut durumlarıyla ilgili geniş açıklamalar yapmak için çok sayıda
denek ve objeyle belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan çalışmadır. (Kaptan, 1998, s. 59)
Grafik tasarım eğitiminde grafik üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin
gerekliliğinin ortaya konulabilmesi için amacıyla yapılan bu araştırma, “tarama modeli”
şeklinde düzenlenmiştir. Bu model, geçmişte ve halen var olan durumu olduğu gibi
betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Tarama modeli daha çok sayıda
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin
tümü ya da ondan alınacak örnek ya da grup üzerinde yapılmaktadır. (Karasar, 1998, s. 49)
Grafik tasarım eğitiminde grafik üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin
gerekliliğinin ortaya konulabilmesi için Ankara’da bulunan üniversite mezunu grafik
tasarımcısı çalışanı olan, matbaa ve ajanslarda konu hakkında görüş bildirebilecek yetki ve
donanıma sahip uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu araştırmanın evrenini
Ankara’da matbaacılık sektöründe çalışan grafik tasarımcılar, matbaa yöneticileri, matbaa
sahipleri ve ofset baskı ustalarından oluşturmuştur. Örneklem grubu 25 kişiden oluşmuştur.
Görüşme formunda yer alan sorular, alanda uzman kişilerin görüşleri alınarak, gerekli
düzeltmeleri yapıldıktan sonra uygulanmıştır.
3. GRAFĐK ÜRETĐM TEKNĐKLERĐ
Çok eski tarihlerde farklı yüzeyler üzerine farklı tekniklerle baskı denemeleri
yapılmaktaydı. Fakat asıl olarak M.S. 105’te Çin’de kağıdın bulunuşu baskı sanatına farklı bir
ivme kazandırmıştır. Bu adımlar baskı sanatının bir ifade aracı olarak kullanımını arttırmış ve
zamanla birçok baskı tekniğinin doğup gelişmesine ortam hazırlamıştır. (Kınık, 2005:1)
Çinliler 2. Yüzyılda mermer kabartma şekil ve yazıların üzerine ıslak kağıt presliyor ve
sonra da bu kağıtları mürekkepliyorlardı. Dört yüzyıl kadar süren bu teknikten sonra ağaç
blokları oyarak, basılacak iş kabartma haline getiriliyor, daha sonra fırça ile mürekkep
sürülüp, preslenerek kağıda baskı yapılıyordu.
Đlk kitap basım işlemini M. Ö. 868 yılında yine Çinliler gerçekleştirmiştir. Bu kitap
tahta kalıplar üzerine oyulan ve yüksek baskı biçiminde hazırlanan "Diamond Sutra" adlı
kutsal budist öğretilen yaklaşık 5 metre uzunluğunda rulo kağıtlara basılmıştır.
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Görsel 1. Diamond Sutra

15, 16. ve 17. Yüzyıllarda ağaç ve metal baskıda tarama tekniklerinin gelişmesi sonucu,
daha ayrıntılı ve ton farklılaşmalarına olanak sağlayan baskıların elde edilebilmesi mümkün
olmuştur. Baskıya renk verme olgusu ilk kez bu şekilde (gölgelendirilerek) meydana
gelmiştir. (Teker, 2009: 91)
Rafael tarafından Đtalya kurulan baskı sanatı okulunda dönemin en ünlü sanatçılarından
Rambrand’da yer almıştır (1606-1669). Rambrand asitle yedirme tekniğini kullanarak
portrelerinde insan yüzünün ifadelerini araştırmış, dini konularda ise kuvvetli bir ışık – gölge
yaratmıştır.
Marco Polo’nun Çin’de gördüğü ve büyük bir hassasiyetle incelediği ağaç baskı
bloklarıyla basım yöntemi (ksilografi) Avrupa’da 14. Yüzyılda parşömenden kağıda geçişle
birlikte ortaya çıkmıştır. Avrupa’da baskı ilk önce dini eserlerin basımıyla başlar. Oymacılığın
da gelişmesiyle birkaç sayfalık işlerde basılabilmektedir. Burada en büyük sorun harflerin
ahşap olması ve fazla tiraja dayanıklı olmayışıdır.
Avrupa'da modern basımcılığın temeli bu şekilde gerçekleştirildikten sonra bütün bu
öğeleri birleştirerek tipo baskı tekniğini geliştiren Alman asıllı Johannes Gutenberg oldu.
Tipografik basım yönteminin bütünü ana kalıpların (matris) yapımı, dökümlerin yapılması,
metinlerin dizilmesi ve el baskısıyla basım Gutenberg tarafından gerçekleştirildi. 1440 yılında
bir kuyumcu yanında oyma işlerinde çalışırken, ayrı ayrı harf şekillerini yan yana getirerek
dizgisini oluşturmak ve sayfayı bastıktan sonra, dağıtılacak harfleri yeni sayfaların tertibinde
kullanabileceği bir sistem üzerinde çalışmaya başlamış ve bu çalışmaların getirisi olarak
yüksek baskı sistemini geliştirmiştir. (Kaya, 2000:2) 1455'te bastığı ilk kitap Latince bir
kutsal kitaptı. Gutenberg Kutsal Kitabı denen bu yapıt Kırk Đki Satırlı Kutsal Kitap ya da
Mazarin Kutsal Kitabı olarak da bilinir.
Tipo grafik baskı tekniği ile ağaçbaskı resim sanatının işbirliği sayesinde Almanya’da
resimli kitap basımı yaygınlaşmıtır. Ağaç baskı resimlemelerle basılan ilk kitap, 1460 tarihli
“Böhmenli Çiftçi” dir. Kitabın baskısı Albrecht Dürer tarafından gerçekletirilmiştir. (Becer,
1997: 92-93)
1727’ de ilk Türk basımevini Đbrahim Müteferrika açmıştır. Bu basımevini Türk Grafik
sanatımızın ilk ocağı, Đbrahim Efendi'yi de bu sanatın piri saymak doğru olacaktır.
Tarihimizde, basıp çoğaltma yoluyla elde edilmiş ilk resimli kitap, bunu basabilmek için
gereken ilk döküm yazısı, ilk resim kalıbı Đbrahim Efendi'nin tarafından yapılmıştır. Bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de grafik sanatlar basımcılıkla birlikte oluşmuş ve kimlik
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kazanmıştır. (Kalafat Alpaslan, 2007: 86) Matbaanın ilk basılan kitabı Vankulu Lügatı
olmuştur.
Bugünkü ofset baskı sisteminin temelini ise taş baskıcılığı (litografi baskı) oluşturur.
Taş baskı kalıbında basan yerler ile baskı yapmayan yerler aynı yükseklikte olduğu için adına
düz baskı denir. Alois Senefelder (1771-1834) tarafından bulunan taş (litografik) baskı
sisteminin grafik sistemlerde kullanılmaya başlaması ancak 19. Yüzyıl ortalarında
fotoğrafçılığın gelişmesi ile gerçekleşebilmiştir. (Kansu ve diğerleri, 2008:3)
Serigrafi yöntemi kullanılmaya başlandığından beri, dünyada birçok ülke tarafından
yaygın bir şekilde kullanılan bir baskı tekniği halini almıştır. 19.yy.’ da Uzakdoğulu
göçmenler aracılığıyla Amerika’ya getirilen bu teknik, eli yatkın ustalar vasıtasıyla ile kısa
sürede ülkeye yayılmıştır. 20.yy.’a gelindiğinde Avrupa’nın hemen hemen tamamında
serigrafi tekniği yaygın olarak kullanılmaktaydı. Avrupa ve Amerika’da grafik, resim, tekstil
ve seramik dekorlarında işlevsel nedenli kullanımların yanı sıra sanatçılar da eserlerini
üretirken bu yöntemi kullanmışlardır. (Pekmezci, 1992:15) Serigrafi tekniğinde benzeyen bir
tekniğin 8. yy.’da Çin ve Japonya da eleğe at kılı gererek yapıldığı bilinmektedir. Kalıbın
şekli aynı kalmasına rağmen, zaman içinde elekte kullanılan materyal değişikliğe uğrayarak
çağımıza kadar ulaşmıştır. (Tepecik, 2002:111)
Ofset baskı özellikle yüksek tirajlı ve çok renkli işlerde olumlu sonuçlar vermektedir.
Merdanelerin yönü aynı doğrultuda olduğundan ofset baskının hızı da yüksektir. (Ünsal,
1971: 395)
Görsel 2. Geleneksel Ofset Baskı Şeması
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Ofset baskı sayesinde bir çok materyale baskı yapmaya başlarken ambalaj sektörü için
ise tifdruk ve flekso baskı sistemleri gelişmektedir. Tifdruk baskı, gravür baskıdır. Metal
silindir kalıp, lazer ile oyularak oluşturulur. Sıvı olan mürekkep kalıbın oyuk kısımlarına
dolar, diğer mürekkepler sıyıraç ile sıyrılır. Oyuk kısımlardaki mürekkebin kağıdı
boyamasıyla baskı gerçekleşir. (Yanık, 2008: 64) Flekso baskıyı tipo baskıdan ayıran en
önemli özellik kalıbının fotopolimeler klişeler olmasıdır. Ekonomik oluşu, karmaşık bir
teknoloji gerektirmemesi ve hemen hemen her türlü materyale baskı yapabilmesi, baskı
kalitesinin düşük olsa dahi flekso baskının ambalaj baskılarında tercih edilmesinin
sebepleridir. (Mazlum, 2006:123)
Lenticular baskı ise, plastik tabaka ve farklı açılardan bakıldığında değişen görüntü
bölümleri olmak üzere iki ana elemandan oluşur. Plastik tabaka, değişen görüntü bölgelerini
gözün görmesine olanak sağlayan bir dizi paralel lensten oluşmaktadır ve lens bakış açısına
bağlı olarak tabakanın baskı yapılamayan alanına yerleştirilmiştir. Değişen görüntü ise
bilgisayar yardımıyla farklı açılardan bakılınca yalnız bir tanesi görülecek şekilde kombine
edilmiştir. (Tutak ve diğerleri, 2009:108)
Görsel 3. Lenticular Baskı Şeması

Ayrıca Hexachrome baskı tekniğinden bahsetmek gerekirse, PantoneR tarafından 1995
yılında dünya basım endüstrisine sunulan Hi- Fi (High Fidelity) ultra yüksek kalite 6-renk
baskı sistemidir. Konvansiyonel baskı sisteminde kullanılan CMYK boya formülleri yeniden
geliştirilecek, renklerin daha kromatik olması hale gelmesi sağlanmış ve ayrıca Orange
(Turuncu) ile Green (Yesil) boya eklenerek Ofset Baskı Renk Gamutu iki katına çıkarılmıştır.
Böylece ekranda gördüğümüz fakat konvansiyonel baskı ile elde edemediğimiz tüm renkler
Hexachrome ile basılabilmektedir. Öte yandan Pantone Renk Kataloğundaki tüm renk
tonlarının %90’ı, sadece 6 renk kullanarak, CMYKOG (Hexachrome) basılabilmektedir.
(ASO, 2009: 4)
Çağımızdaki teknolojik gelişmelere paralellik göstererek hızlı bir ivme kazanan basım
sektörünün gelişen yüzü dijital baskı sistemleridir.
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Görsel 4. Dijital Baskı Şeması

Baskı sektöründe, dijital baskıya olan ilgi hızla artmaya devam etmektedir. Yapılan
araştırmalara göre dijital baskı sistemlerindeki artış her geçen gün artmaktadır. Hatta bunun
getirisi olarak bir çok baskı makinesi üreten firma, dijital baskı üzerine çalışmalar yapmaya
başlamıştır.
Üretim öncesi numuneler, ek baskı kapasitesi, ofset öncesi üretim, ofset baskı sonrası
üretim v.b. bunun örnekleridir. Dijital baskı, ticari yaşama daha fazla iş gücü ve maddi güç
kazandırarak, matbaacılara geçmişte mümkün olmayan bir üretim seçeneği sunmaktadır.
(Cengiz, 2007:195)
4. BASKI ÖNCESĐ HAZIRLIK
Bulunduğumuz çağda bir çok alanda gerçekleşen gelişmeler birey ve toplum yaşamını
direk olarak etkileyip yönlendirmektedir. Çağımızdaki gelişmeler bir çok alanda olduğu gibi
eğitim sistemi ile de etkileşim içine girmektedir. Başarılı yeni nesil bir tasarımcı, günümüz
tasarım ilkeleri ve uygulamalarını bilen, eskiden kullanılan teknikleri bilen, çağdaş
teknolojilere göre yetişmiş kişilerdir. Sektörün gereksinimi olan donanımlı iş gücünün
yetiştirilmesinin giderek önemi artmaktadır.
Ancak araştırmalar göstermektedir ki grafik bölümü mezunlarının çoğu sektörde
çalışabilme noktasında eksiklikleri vardır. Meslekleri gereği üretim tekniklerini ve baskı
öncesi hazırlık aşamalarını bilmeleri gerekirken bu konularda yeterli olmadıkları
gözlemlenmektedir. Sektör temsilcilerinden Ankara Reklamcılar Derneğine bağlı reklam
ajansları yetkilileriyle yapılan görüşmelerde öğrencilerin baskı ve baskıya hazırlık süreçleri
bilgilerinin istihdam edilmeyi sağlayacağı belirtmişledir.
Bu esasta grafik tasarım mezunlarının meslekleri gereği bilmeleri gereken ve onlardan
beklenen, istihdam sırasında da tercih edilmelerini sağlayan konuları; (baskı öncesi hazırlık
aşamaları, metin yazımı – yazı karakterleri ve fontlar, görsel malzemeler, tram, forma, kros,
marj ayarları, kağıdın özellikleri, baskı teknikleri, renk ayrımı, tire, temel baskı terimleri,
baskı teknikleri, baskı koruma malzemeleri ) bilmesi gerekmektedir. (Korucu Taşova’dan
aktaran Ceylan ve Akengin, 2014: 171 - 172)
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Baskı öncesi hazırlık sürecine başlamak için öncelikle yaratıcı düşünce ortaya
çıkmalıdır. Daha sonra sırasıyla basılacak için özelliğine göre hazırlık yapılarak bir baskı
tekniği, basılacak malzemenin cinsine, basılacak materyalin (broşür, katalog vb.) ne olduğuna
ve baskı sonrası yapılacak işlemelere (özel kesim, lak vb.) göre devam etmektedir. Yaratıcılık
ve kapsamlı bilgi gerektiren grafik hizmetleri, günümüzde büyük oranda masaüstü yayıncılık
sisteminde grafik, resim ve metin işleme programları kullanarak basımevi veya reklam
ajanslarının bünyesinde oluşturulmaktadır. Baskı öncesi masaüstü yayıncılık sisteminde
muhtelif grafik programlar, uygun bir PC veya Mac bilgisayar, resim taramak için scanner ve
çıktı almak için de yazıcı kullanılmaktadır. Daha önceleri bu süreçler ayrı birimler tarafından
oluşturulurken, çağımızda, dijital baskı sistemi ile doğrudan baskıya geçmek mümkün
olmaktadır. (Tenli’den aktaran Yavuz, 2010: 8)
Müşterinin işi getirmesiyle başlayan ve grafik tasarımcının renk ayrımı yapılmış film ve
ya kalıp çıkışlarını matbaaya ulaştırmasıyla son bulan süreç baskı öncesi hazırlık aşamasıdır.
Bir grafik tasarımcı, baskıya bir işi yollarken belirli basamakları sırasıyla uygulaması
gerekmektedir. Tasarımda kullanılan fotoğraflar, yazı karakterleri – font ve puntoları, kros
çizgileri, çizgi kalınlıkları, tram değerleri, katlama, kırım ve kesim çizgileri bilmesi gereken
konulardandır. Tasarım aşaması tamamlandıktan sonra renk ayrımı, işin forma hesabı, kağıt
seçiminin yapılması ve matbaaya filmlerin veya kalıpların teslimi ile baskı öncesi hazırlık
süreci sona ermektedir. (Eryılmaz, 2008: 28-29)
Şema 1. Basım Đşletmelerinde Üretim Aşamaları

Kaynak: Korucu Taşova ,2009:121
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Grafik tasarımcı ister ajansta çalışsın, ister basımevinde üretim tekniklerini ve basım
öncesi hazırlık süreçlerini bilmek zorundadır. Eğer bu süreçleri doğru şekilde bilmezse henüz
tasarım için çalışma sayfası açarken ortaya çıkacak ürünle ilgili hatalar yapmaya
başlayacaktır. Bu süreçlere hakim olduğunda tasarımcı tasarımı gerçekleştirirken
sonuçlandığında eline gelecek ürünle ilgili de fikir sahibidir. Müşterisinin isteklerini basım
süreçlerine uygun şekilde yönlendirerek sonrasında olabilecek anlaşmazlıkları minimum
seviyeye indirmiş olacaktır. Ve hem müşteri memnuniyetini yükseltirken, hizmet kalitesinde
de çıtasını yükseltecektir. Baskı öncesi hazırlık ve üretim teknikleri bilgileri eksik olan
tasarımcılar henüz tasarıma başlarken hatalar yapmaktadırlar.
Ceylan (2012)’ın sektör temsilcileri ile yapmış olduğu araştırma da “Ofset Baskıda Grafik
Tasarımdan Kaynaklanan Karşılaştığınız Baskı Hataları Nelerdir?” sorusuna, %88,8’si Yanlış
Renk Modeli (RGB-CMYK) Kullanımı, %81,5’i Kesim Paylarının Verilmemesi, %66,6’sı Düşük
Kalitede Fotoğraf Kullanımı, %59’u Gradient-Lens Kullanımı, %51,8 Overprint, %48’i Ebat
bilgisi Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar, %40,7’si Pantone Renk Kullanımı, %37’i Baskı
Kroslarının Yerleştirilmesinin Hatalı Olması, %37’si Yazıların Vektörel Çizimlere
Dönüştürülmeden (Convert) Baskıya Gönderilmesi, %37’i Cilt Paylarının Verilmemesi, %33,3’ü
Kesim Çizgilerine Yakın Çalışılması, %33,3’ü Yazıların 4 Renk Kullanımı / Piksel tabanlı
Programlarda Yazı Kullanımı, %30’u Fotoğraf Linkinin Doğru Olmadığı Görsellerin Kullanımı,
%30’u Sırt Payının Hatalı Verilmesi, %29,6’sı Yoğun Zeminlerde Đnce ve Düşük Puntolu Yazı
Kullanımı, %29,6’sı Yoğun Zeminlerde Saydam Öğelerin Kullanımı, %22,2’i Kullanılan
Fotoğraflarda Bazı Renk Tonlarının Yoğun Olması, %22,2’si Ofset Baskı Sonrası Đşlemler için
Payların Verilmemesi yanıtını vermiştir. Araştırmaya katılanlar karşılaştıkları hata olarak en fazla
Yanlış Renk Modeli (RGB-CMYK) Kullanımı ve Kesim Paylarının Verilmemesini ifade ederken,
en az olarak da Kullanılan Fotoğraflarda Bazı Renk Tonlarının Yoğun Olması ve Ofset Baskı
Sonrası Đşlemler için Payların Verilmemesini ifade etmişlerdir. Ofset baskı sistemin de geçerli olan
bazı baskı hataları günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan dijital baskı sistemleri içinde geçerlidir.
Tasarımcı bu bilgilere çok dikkat etmelidir. Đster tasarımı kendisi yapsın, isterse matbaa veya
reprodüksiyon atölyelerinde tasarımcı olsun bu tarz hatalar olmaması için son kontrollerini baskıya
hazırlık ve üretim teknikleri bilgileri doğrultusunda yapmalıdır. Yine aynı araştırma da “Sizce bu
Baskı Hatalarının Sebepleri Nelerdir? ” sorusuna, %88,8’i Eğitimdeki Yetersizlik / Eğitimsizlik,
%77,7’i Tecrübe Eksikliği, %44,4’ü Kurum Đçi Đletişim Eksikliği, %37’si Dikkatsizlik, %29,6’sı
Program Hataları, %18,5’i Đşlerin Yoğunluğu yanıtını vermiştir. Araştırmaya katılanlar baskı
hatalarının sebepleri olarak en fazla Eğitimdeki Yetersizlik / Eğitimsizlik ve Tecrübe Eksikliğini
ifade ederken, en az olarak da Đşlerin Yoğunluğunu ifade etmişlerdir. (Ceylan ve Akengin,
2014:173-174) Buradan anlaşılmaktadır ki Eğitimdeki Yetersizlik ve Tecrübe Eksikliği, eğitim
almış grafik tasarımcıların sektördeki pozisyonlarını ciddi şekilde etkilemektedir.

5. BULGULAR VE YORUM
Tablo 1. Grafik Tasarım Eğitimde Verilmesi Gereken Bilgiler
f
Basım Öncesi Hazırlık Bil.
20
Baskı Teknikleri
15
Cilt Şekilleri
12
Renk Bilgisi
15
Estetik
10
Yaratıcılık
10
Mesleki Program Bilgisi
20
Müşteri Đlişkileri
5
Toplam
25

%
%80
%60
%48
%60
%40
%40
%80
%20

Çizelge 1 incelendiğinde araştırmaya katılanlar;
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“Sizce Grafik Tasarım Eğitimde Verilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?” sorusuna,
%80’er Baskıya Hazırlık Bilgileri ve Mesleki Program Bilgileri, %60’ar Baskı Teknikleri ve
Renk Bilgisi, %48’i Cilt Şekilleri, %40’ar Estetik ve Yaratıcılık, %20’si Müşteri Đlişkileri
yanıtını vermiştir. Çizelge 1’e göre araştırmaya katılanlar Grafik Tasarım Eğitiminde
Verilmesi Gereken Bilgiler olarak en fazla Baskıya Hazırlık Bilgileri ve Mesleki Program
Bilgileri ifade ederken, en az olarak da Müşteri Đlişkilerini ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılanların eğitimli grafik tasarımcıların bu bilgilere sahip olmaları ile
ilgili görüşleri Çizelge 2 de verilmiştir.

Yeterli
Yeterli Değil
Kısmen
Toplam

Tablo 2. Grafik Tasarım Mezunlarının Bilgi Düzeyleri
f
7
13
5
25

%
%28
%52
%20

Çizelge 2 incelendiğinde araştırmaya katılanlar;
“Sizce Grafik Tasarım Eğitim Almış Çalışanlarınızın Bilgi Düzeyleri Nasıldır?”
sorusuna, %52’si Yeterli Değil, %28’i Yeterli ve %20’si Kısmen yanıtını vermiştir. Çizelge
2’e göre araştırmaya katılanlar Grafik Tasarım Mezunlarının Bilgi Düzeyleri için en fazla
Yeterli Değil derken, en az olarak da Kısmen cevabını vermişlerdir.
Araştırmaya katılanların üniversite mezunu grafik tasarımcıların gerekli bilgileri
edinmeleri konusundaki çözüm önerileri ile ilgili görüşleri Çizelge 3 de verilmiştir.
Tablo 3. Çözüm Önerileri
f
Grafik Tasarım Eğitiminde Baskı Öncesi Hazırlık V.S.
22
Bilgilere Önem Verilmeli
Sektörel Gelişmeler Takip Edilmeli
13
Müfredatlara Sektöre Uygun Dersler Konulmalı
20
Sektör Đle Üniversite Đşbirliği Olmalı
15
Sektör Temsilcileri Đle Öğrenciler Düzenli Olarak Bir Araya
15
Gelmeli
Staj Dönemleri Uzun Olmalı
10
Toplam
25

%
%88
%52
%80
%60
%60
%40

Çizelge 3 incelendiğinde araştırmaya katılanlar;
“Sizce Bu Bilgileri Grafik Tasarım Mezunlarının Edinebilmesi Đçin Çözüm Önerileri
Nelerdir? ” sorusuna, %88’i Grafik Tasarım Eğitiminde Baskı Öncesi Hazırlık v.s. Bilgilere
Önem Verilmeli, %80’i Müfredatlara Sektöre Uygun Dersler Konulmalı, %60’ar Sektör ile
Üniversite Đşbirliği Olmalı ve Sektör Temsilcileri ile Öğrenciler Düzenli Olarak Bir araya
Gelmeli, %52’si Sektörel Gelişmeler Takip Edilmeli ve %40’ı Staj Dönemleri Uzun Olmalı
yanıtını vermiştir. Çizelge 3’e göre araştırmaya katılanlar Çözüm Önerileri için en fazla
Grafik Tasarım Eğitiminde Baskı Öncesi Hazırlık v.s. Bilgilere Önem Verilmeli derken, en az
olarak da Staj Dönemleri Uzun Olmalı cevabını vermişlerdir.

229

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

6. GENEL DEĞERLENDĐRME
Yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir ki üretim teknikleri ve baskı öncesi
hazırlık bilgileri grafik tasarım eğitiminde çok önemsenmelidir. Grafik tasarımcıların mutlaka
eğitimleri süresince sektörü de tecrübe edip, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası konularında
işleyişin nasıl gerçekleştiğini bilmeleri gerekmektedir. Sektörün isteği sadece baskıya hazırlık
ve üretim teknikleri bilgileri değil ayrıca mesleki program ve renk bilgilerinin de son derece
iyi olmasıdır. Sektöre çalışmaya giden grafik tasarım mezunların bu bilgilerin eksik olduğu
yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkmaktadır. Grafik tasarımcı tasarımını gerçekleştirdiği
çalışma hangi baskı tekniği ile çoğaltılacaksa ve hangi cilt şekli ile ciltlenecekse ona uygun
şekilde tasarımını gerçekleştirmeli ve baskıya hazırlık işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bu
nedenle grafik tasarım eğitimi almış bir kişinin mezun olurken bu bilgilerle mezun olması
gerektiği gözlemlenmiştir. Bunların çözüm önerisi olarak sektör yetkilileri, grafik tasarım
eğitiminde baskıya hazırlık ve üretim teknikleri konuları yoğun olarak yer verilmeli,
müfredatlarına sektöre uygun dersler konulmalı, Üniversite – sektör işbirliği önemsenmeli ve
sektör temsilcileri ile öğrenciler sık sık bir araya getirilmeli demişlerdir.
Sonuç olarak bakıldığında grafik tasarım eğitiminde baskıya hazırlık ve üretim
teknikleri bilgilerine gerekli önem verilmezse, grafik tasarım eğitimi alıp mezun olanlar hem
sektörde tutunma problemleri yaşarken, hem de yaptıkları hatalı tasarımlar yüzünden zaman
ve maliyet kaybına sebep olacaklardır. Ayrıca çalışma hayatına başlangıç aşamasında grafik
tasarım mezunlarının hak ettikleri yerden başlamayacakları gözlemlenmiştir.
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SÖZDE ERMENĐ “MĐLLĐ KAHRAMANLARI”NIN OSMANLI DEVLETĐ’NDEKĐ
TERÖR EYLEMLERĐNE ETKĐLERĐ
Bülent CIRIK∗
Öz
Kökeni M.S. 5. yüzyıla kadar giden ve modern manada 17. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan Ermeni
tarih yazımı içinde dört ana unsur göze çarpmaktadır. Bunlar, Ermeni kilisesi, Ermeni mukaddes mekânları,
Ermeni “milli kahramanları” ve Ermeni komiteleridir. Osmanlı Devleti içinde çoğu zaman kiliselerde ve özel
mekânlarda ele geçen evraklarda “muzırr” olarak ifade edilen bu tarih bilgileri ve nüshaları 19. yüzyıldan
günümüze kadar bir evrim içinde olmuştur. Ermenilerin tarihi iddialarını kapsayan soykırım tarihi yazımı içinde,
“mağdur olan Ermenilerin gasp edilmiş haklarını elde etmek için savaşan” sözde kahramanların ayrı bir yeri
vardır.
Milli bir tarih inşası için vazgeçilmez bir unsur olan “kahramanlık miti” Ermeni tarih yazımı içinde birçok
karmaşıklığı içermektedir. Bugün Ermeni tarih kitaplarında “milli kahraman” olarak anılan Mesrop, Mıgırdıç
Hrımyan, Antranik, Dro, Hamparsum Boyacıyan, Armen Garo, Mihran Damadyan, Karekin Pastırmacıyan ve
daha birçok Hınçak ve Taşnak gibi komite mensupları 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti içinde sivil halka
yönelik terör eylemleri gerçekleştirerek Ermeni bağımsızlık savaşının kahramanları olmuşlardır. Ermeniler için
tarihi bir beklentiyi ortaya koyan ve doğuda Büyük Ermenistan’ı inşa etmek için çalışan bu liderler Osmanlı
Devleti açısından birer komiteci ve yasaklanmış kişiler olmuştur. Bu kişilerin gerçekten kahramanlık yönleri var
mıydı? Masum ve silahsız sivil halka nasıl davranmışlardı? Çalışmamızda bu liderlerin arasından seçtiğimiz
örnekler çerçevesinde, bunların gerçekleştirdikleri eylemleri ve terör olaylarındaki payları, 1890-1922 yılları
arasında bu “kahramanlık mitinin” macerası ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ermeni Tarihi, Ermeni Mili Kahramanları, Soykırım Đddiaları, Ermeni Komiteleri.

EFFECTS OF SO CALLED “ARMENIAN NATIONAL HEROES” ON THE
TERRORIST ACTIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE
Abstract
In the historiography of Armenians, whose roots date back to 5 BC and who, in a modern sense, started to
originate in 17th century, four main elements stand out. These are the Armenian Church, Armenian sacred places,
Armenian “national heroes” and Armenian Committees. These kinds of historical information and copies called
“vicious” in the documents obtained mostly in churches and private places during the Ottoman State times have
evolved from the 19th century onwards. In the historiography of genocide involving the historical claims of
Armenians, so-called Armenian heroes “who fight to retrieve the usurped rights of Armenian victims” have a
special place.
The “heroic myth”, an indispensable element for building a national history, contains numerous
complications in Armenian historiography. Mentioned in the Armenian history books today as “national heroes”,
Mesrop, Mıgırdıç Hrımyan, Antranik, Dro, Hamparsum Boyacıyan, Armen Garo, Mihran Damadyan, Karekin
Pastırmacıyan and many more members of such committees as Hınçak and Taşnak, in fact, became the heroes of
Armenian independence war by conducting terrorist actions against the civil society in the Ottoman State from
19th century. These so-called leaders executing a historical expectation of Armenians and striving for building
the United Armenia in the east were bandits and brigands for the Ottoman State. Did these figures really have
heroic aspects? How did they treat the unarmed innocent civil society? In this study, the activities of these
figures, their share in the terrorist incidents and the adventure of this “heroic myth” between 1890 and 1922 will
be discussed within the scope of samples among these leaders.
Key Words: Armenian History, Armenian National Heroes, Genocide Allegations, Armenian
Committees.
∗
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1. GĐRĐŞ
Sosyolojik olarak bir topluluğun millet haline gelebilmesi için tarihte çeşitli
aşamalardan geçmesi gerekiyor. Ermeniler için de, tarihlerinde millet olma yolunda çeşitli
safhalar görülüyor. Bunlardan birincisi din unsuruydu ve kiliseler siyasi bir otoriteden yoksun
Ermeniler için milletleşme yolunda bir hareket noktası olmuştur. Ermeni Kilisesi, Đstanbul,
Eçmiyadzin, Sis, Ahtamar ve Kudüs merkezli bir yapılanma ile bunu gerçekleştirmiş ve
Ermeni tarihinin önemli bir unsuru olarak milli kimliği oluşturmuştur diyebiliriz. Özellikle
Gregoryenlik gibi kendilerine özgü milli nitelikte bir mezheplerinin olması da onlarda ayrı bir
milli kimlik inşa etmiş, diğer mezheplerin baskılarından ya da nüfuz altına girmekten bu
sayede büyük oranda korunmuşlardır. Özellikle 17. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenilerin durumlarında önemli değişiklikler meydana gelmiş,
yeni kiliseler inşa edilmiş, mevcut kiliseler yenilenmiştir. Ermeni Kilisesi, Hıristiyanlığı
Ermeni milliyetçiliğinin oluşması yönünde kullanmış, Ermeni dili, edebiyatı ve
milliyetçiliğinin doğuş ve yayılış merkezi olmuştur. Ermeni Patrikhanesi Ermenilerin milli
işlerinin görüşüldüğü bir merkez haline gelmiş, dini liderler bu süreçte milli bir mahiyet
alarak ihtilal hareketi ile bütünleşmişlerdir.1
Ermeni milli tarihi yazımında ikinci unsur, dil ve yazı alanında yapılan çalışmalardır.
(Karaca, 2003: 137-142) Ermeni dini lideri Mesrop bu alanda yapılan çalışmaları bir sistem
haline getirmiş ve Ermeni tarihinin en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Mesrop, aynı
zamanda Ermeni tarihi içinde görülen bir ikilemi de ortaya koyar bir yaşam tarzına sahiptir, o
sadece bir din adamı değil aynı zamanda bir askerdir de. (Basmacıyan, 2005)
Ermeni tarih yazımının üçüncü unsuru, Ermeni ihtilal örgütleridir. Rumlar, Sırplar,
Romenler ve Bulgarlar gibi Osmanlı Devleti içinden ayrılarak bağımsız bir Ermenistan
kurmak isteyen Ermeniler, bu hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerini artırmaya ve Avrupalı
devletlerin dikkatlerini Ermenilere çekmeye çalıştılar, bunu Anadolu’da çıkaracakları
karışıklıklarla sağlayabileceklerini düşündüler. Bu faaliyetleri kurdukları birçok ihtilal örgütü
ile ama özellikle de Hınçak (1887) ve Taşnak (1890) ihtilal örgütleri vasıtasıyla
gerçekleştirdiler. Ermeni kiliselerindeki liderlerin milli kimliği kadar bu ihtilal örgütlerinin
liderlerinin ve üyelerinin de Ermeni tarih yazımı içinde yerleri dikkat çekicidir.
Ermeni milli tarih yazımının son unsuru çetelerdir diyebiliriz. Aslında Osmanlı
Devleti’nde Ermeni hadiselerini çıkaran ve bir bakıma ihtilal örgütlerinin kararlarını
uygulayan daha önemli bir oluşum vardı: Fedailer. Ermeni komiteleriyle, özellikle Taşnak ve
Hınçak cemiyetleriyle, iç içe geçmiş olan fedailer, Osmanlı Devleri ile savaşta halk edebiyatı
için vazgeçilmez unsurlar olmuşlardır. Ermeni halkının belleğinde ihtilal hareketi fedailerin
hareketiyle özdeşleşmiştir. Đster Kafkasyalı, ister Osmanlı, ister aydın ya da papaz, ister köylü
olsun fedai, “yaşamını eylemleri ve ölümüyle uyandırdığı halkına adayan” silahlı bir çetedir.
Fedailiğin temeli Ermeni köy eşkıyalığına dayanıyordu. 10 ile 15 silahlıdan oluşan seyyar
çetelerin ilk hedefi Ermeni köylülerini silahlandırmaktı. (Minassian, 2012: 19) Ermenilerin
bugün en çok yâd ettikleri çete başları Serop, Antranik, Dro, Hamazsp v.b. isimlerdir.
Din, kilise, ihtilal örgütleri ve çeteler, Ermeni tarih yazımında hareket noktalarını ifade
etmektedirler. Bu hareket noktaları bir tarihi süreç içinde bir arada yürümüş ve insanlık tarihi
1
Ermeni Kilisesi hakkında birçok araştırma yapılmıştır, bunlardan bazılarını şu şekilde verebiliriz: (Küçük A. , 2003); (Kılıç,
Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, 2012); (Kılıç, Tarihten Günümüze Đstanbul Ermeni Patrikhanesi,
2008); (Kılıç, Ermeni Din Adamlarının Arşiv Belgelerine Yansıyan Siyasi Faaliyetlerinden Bazı Örnekler, 2007, s. 1-9)
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içindeki ilginç yerini almıştır. Bu ilginç konumu detayları ile görmek bugünkü iddiaların
kaynaklarını da bize gösterecektir.
1. DĐNĐ NĐTELĐKTEKĐ “MĐLLĐ KAHRAMANLAR”
Ermeniler, kralı, kraliyet ailesi, yönetimi, ordusu ve halkı ile din değiştirip Hıristiyanlığı
resmi din olarak kabul eden ilk topluluğun kendileri olduğunu iddia etmektedirler. Bu iddiaya
göre, Ermeniler kralları Tridat döneminde, 301 yılında Aziz Gregory sayesinde Hıristiyanlığı
kabul etmiş böylece Tridat ilk Hıristiyan kral olma şerefine nail olurken, Ermeniler de
Hıristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eden ilk topluluk olmuştur. Bu sırada Gregory
henüz bir din adamı sıfatına sahip değildi. Gregory, 302’de çocukluk dönemindeki
koruyucusu ve hamisi olan Kayseri Metropolidi Leontius’un yanına gitmiş ve onun tarafından
kutsanarak Ermenilerin “Katogikosu” olarak takdis edilmiştir. Kilisenin başında bulunanlara
“milletin temsilcisi” anlamına gelen, dini olduğu kadar siyasi anlamda önemli rol oynayan
“Katogikos” denilmiştir. (Küçük A., 2003: 45; Grousset, 2005: 120) Bizans
Đmparatorluğu’nun idaresinde yaşayan Ermeniler için din ve kilise böylece milli bir mahiyet
almıştır. Alfabeden ve yazılı edebiyattan mahrum olmayı kilisenin mevcudiyeti ve
bağımsızlığı için bir engel sayan Ermeniler, kendilerine has bir alfabenin icadını zaruri
görmüşlerdir. Ermenilerin bu ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla 406 yılında Aziz Mesrob,
Katogikos Sahak’ın nezaretinde bir alfabe hazırlamıştır. Bu çalışmalarıyla Mesrob Ermeniler
için milli lider olma özelliğini kazanmıştır. (Çakmakçiyan, 1965: 97-98; 102-103)
Selçuklulardan başlayarak II. Mahmut dönemine kadar Ermeniler, Anadolu’nun farklı
bölgelerinde dini ve sosyal hürriyetlerini devam ettirerek sakin bir hayat yaşamışlardır.
Onların dini hayatlarına ve sosyal durumlarına müdahale edilmemiş, Patrikhaneleri, kendi
mahkemelerini ve hapishanelerini kurmuş, ticaret ve sanayi ile meşgul olmuşlar, askerlikten
muaf olmaları sebebiyle nüfusları artmış ve zenginleşmişlerdir. 19. yüzyıl gelişmeleri,
Osmanlı Devleti’ni zayıflattıkça Ermeniler için de yeni hareket tarzları ortaya çıkarmış,
Ermeni Kilisesi siyasi faaliyetlerde etkin roller üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde milli
uyanışlar içinde kiliselerin önemli bir rolü olmuştur. Rumlarda, Romenlerde, Sırplarda ve
Bulgarlarda ilk milli edebiyat ürünleri ve çalışmaları kiliseler ve dini liderler tarafından ortaya
konulmuştur.2 Ermenilerde de kilise aynı fonksiyonu icra ederek Ermenilerin milli
duygularına hitap edip onları bağımsızlık düşüncesine ve silahlı eyleme yönlendirmiştir.
Milliyetçi bir hüviyet kazanmaya başlayan Ermeni kimliğindeki bu değişimin mimarları
Ermeni kilisesi ve kilise mensupları olmuştur. Faaliyetleri ve fikirleriyle milliyetçi ve ayrılıkçı
bir Ermeni kimliği oluşturmaya çalışan bu kişiler arasında Đstanbul Ermeni Patrikliği yapmış
olan Mıgırdıç Hrımyan, Nerses Varjebedyan, Mateos Đzmirliyan ve Zaven Efendi ön saflarda
yer almışlardır.
Bu kişiler arasında Mıgırdıç Hrımyan en önde gelen şahsiyetlerden birisidir. Hayatı
boyunca bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması için çaba sarf etmiş, bu hedef
doğrultusunda yetişen yeni nesillere sürekli olarak milliyetçi bir kimlik kazandırmaya
çalışmıştır. Hrımyan 1854 yılında kiliseye intisap etmiş ve 1869-1874 yılları arasında Đstanbul
Ermeni patrikliği yapmıştır. 1878 yılında toplanan Berlin Kongresi’ne Patrikhane tarafından
gönderilen heyete başkanlık etmiştir. Hayatının tamamını bağımsız Ermenistan fikrine adayan
2

Đstanbul Ortodoks Patrikhanesi ve Bulgar Eksarhlığı bu konuda ön plana çıkmaktadır. Bulgar papazların milliyetçi vaazları
için bkz. (Karal, 1990, s. 285)
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Hrımyan 1892 yılında Eçmiyazin Katogikosu seçilmiştir. Birçok Ermeni yazara göre, “Her
Ermeni’nin iki babası vardır, biri kendi babası diğeri Hrımyan Hayrik”. Bu ifadeler
Hrımyan’ın Ermeniler için ne derece önemli bir tarihi şahsiyet olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. (Yavuz, 2007: 258-289) Ermeniler için Hrımyan’ın bu kadar önemli bir şahsiyet
olmasının temelinde ve onu diğer patriklerden ayırmalarında belirleyici bir unsur vardır:
Đhtilal ve bağımsızlık vaazları.
Đstanbul Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan, Mıgırdıç Hrımyan ve Horen Narbey 1878
Berlin Konferansında Ermeni milletinin isteklerini dile getirmişlerdi. Siyasi bir otoritenin
boşluğu böylece kilise tarafından doldurulmuştur. Hrımyan, Berlin’den Đstanbul’a eli boş bir
şekilde dönünce öfkesini haykırdığı bir vaaz verdi: “Diplomatlar bir tas yemeği masaya
koydular. Diğerleri birer kılıçla gelmişti. Bu özgürlük kâsesinden kendi paylarını demir
kepçeler ile aldılar. Ancak Ermeniler bir kaşık isteğiyle geldikleri için bu yemekten paylarını
alamadılar. Ermeni halkı, elbette kılıcın neler yapabilmiş olduğunu ve neler yapabileceğini
çok iyi biliyorsunuz ve böylece baba toprağına, akraba ve dostlarınıza döndüğünüzde
silahlanın, silahlanın ve yine silahlanın. Ey insanlar özgürlük umutlarınızı kendinize bağlayın,
kendi aklınızı ve yumruğunuzu kullanın. Đnsan kendi kurtuluşu için kendisi çalışır”. Bu öfke
yayınladığı yazılarda da görülüyordu. Hrımyan bir yazısında Van Ermenilerine şöyle hitap
ediyordu. “…bu doğanın kanunu, eğer koyun gibi olursanız savaşmak için bir boğanın
boynuzlarına sahip değilseniz, silahlanmamışsanız sürekli boğazlanırsınız. Arzu ettiğiniz,
hayalini kurduğunuz özgürlüğü kan akıtmadan kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz?”. Bu
tahriklerden sonra Van’da halk arasında bir hareketlilik aşlamıştı. Hrımyan’ın Berlin
Kongresi’nin ardından verdiği diğer bir ilginç demeci ise şu şekildeydi: “Kongrenin
toplandığı sarayın kapısında şunlar yazılıydı. Hak güçlülerindir, siyasetin menfaati yok, hak
kılıcın ucunda, Ermeniler bu demiri sevin kurtuluşunuz ancak ondadır” Hrımyan’ın sarf ettiği
bu sözlerinde Ermenileri silahlı mücadeleye sevk ettiği ortadadır. (Yavuz, 2007: 259)
Hrımyan’ın bu hareket tarzını seçmesi kısa süre içerisinde meyvelerini vermeye başladı. Van
Ermeni gizli örgütlerinin bir merkezi haline geldi. Bunların hareket tarzları, Ermenilerin
soykırım olarak niteledikleri olayların başlangıcı oldu.
Hrımyan’ın başlattığı bu hareketin son halkası Patrik Zaven Efendi olarak
görülmektedir. Siirtli olan Zaven Efendi 1867 yılında Bağdat’ta doğmuştur. Erzurum, Van ve
Diyarbakır murahhaslıklarında bulunmuş, 1910 yılında Episkopos unvanını almıştır. Zaven
Efendi Osmanlı Ermeniliğinin son patriğidir. Taşnak Cemiyeti’nin II. Meşrutiyet döneminin
özgür ortamından faydalanarak giriştiği teşkilatlanmada önemli roller üstlenmiştir. Etkin bir
netice elde edemediği için görevinden alınan Patrik Arşaruni’nin yerine bu göreve Diyarbakır
Murahhaslığı görevinde bulunan Zaven Efendi getirilmiştir. Zaven Efendi Diyarbakır’dan
Bitlis, Muş, Erzurum, Trabzon yolu ile 20 Kasım 1913'de Đstanbul'a varacak ve bütün geçtiği
kentlerde hükümet memurları ve askeri komutanlarca parlak bir biçimde karşılanacaktır. Buna
rağmen Bitlis’te kendisine gerekli saygıyı göstermediği gerekçesiyle Bitlis Valisi Mazhar
Bey’in buradan alınması için yoğun bir faaliyette bulunacaktır. Mazhar Bey Ermenilerin
örgütlenmelerine göz yummamaktadır. Bu sebeple Zaven Efendi’nin hışmına uğramıştır
(Tercüman-ı Hakikat, 22 Mart 1330/4 Nisan 1914) 1913-1916 yıllarında patriklik görevinde
bulunan ve savaş sırasında sınır dışı edilen Zaven Efendi (Pamukçiyan, 2003: 210) Milli
Mücadele yıllarında bu görevine dönerek Đstanbul’un puslu atmosferinde Türk avına
girişmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda da sık sık kendisinden bölücü faaliyetleri ile
bahsedilen Zaven Efendi daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı idarecileri
üzerinde baskı kurmaya başlamış ve Đngiltere, Rusya ve Fransa’nın reform konusunda
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Osmanlı Devleti dışında hareket etmelerini sağlamıştır. (Yıldırım, 2009: 5-40). Mondros
Mütarekesi’nden sonra 6 Aralık 1918 tarihinde Đstanbul'a dönen Ermeni Patriği Zaven Efendi,
bağımsız bir Ermenistan kurulması için bir teşkilât kurmuş, silâh, mermi ve para yardımlarını
toplayarak maddî yönden noksanlarını tamamlamaya çalışmış ve Rum Patrikhanesi'nden de
geniş ölçüde destek almıştır. Bogos Nubar Paşa Türkiye Ermenilerinin temsilcisi sıfatı ile 30
Kasım 1918 tarihinde Đtilâf Devletleri'ne başvurarak, bağımsız bir Ermenistan'ın kurulmasını
ve bu bağımsızlığın Đtilâf Devletleri ile Cemiyet-i Akvam'ın himayesi altına konulmasını
istemiştir. Diğer taraftan, aynı meselenin gerçekleşmesi hususunda çalışmalarda bulunmak
üzere Patrik Zaven Efendi de, 12 Şubat 1919 tarihinde Đstanbul'dan Paris'e ve oradan da
Londra'ya hareket etmiştir. Bogos Nubar Paşa ile de görüşerek onu bazı hususlarda aydınlatan
Zaven Efendi, bir taraftan da Lord Cecil, Lord Curzon ve yardımcısı Lord Harding ile
görüşmüş, Fransız Chambon ve Yunan Başbakanı Venizelos ile müzakerelerde bulunmuştur.
Ermenilerin minnettarlığını arz etmek üzere Đngiltere Kralı V. George'u da ziyaret etmiştir.
Londra'dan Paris'e dönüşünde ise Fransa Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Zaven
Efendi, bu seyahatten çok umutlu dönmüştür. (Sarıhan, 1993, s. 136-137)
Zaven Efendi’yi Ermeniler açısından milli bir karakter haline getiren eylemleri, Đttihat
ve Terakki Fırkası’na karşı 1913-1916 yıllarında verdiği mücadele ve baskı, Milli Mücadele
döneminde Mustafa Kemal Paşa ve hareketine karşı verdiği mücadele ve baskıdır. O bu
hareketlerinde bağımsız ve güçlü bir Ermenistan’ın kurulması için çalışmış, Ermenilerin
başına gelen, büyük devletlerin arasında yok olmama savaşını körüklemiştir. 1919 yılında
Đstanbul’da hazırlayarak, Đngilizlere adeta adres gösterircesine yazdığı “Exterminators-Yok
Ediciler” kitabı ile Türklere olan düşmanlığını göstermiştir. (Çetinoğlu, 2011: 2-5) Ermeni
milli tarih yazımı içinde yerini alan Zaven Efendi bu statüsünü Türklere karşı gösterdiği
düşmanlık sayesinde elde etmiştir. Zaven Efendi ile birlikte bu sırada Paris’te çalışan Bogos
Nubar da Ermenilerin uluslararası alanda propagandasını yürüten ve Ermeni Milli Yardım
Cemiyetinin kurucusu olarak para toplayıp Ermeni lobiciliğinin kurucusu olan isimlerden
birisidir. Bogos Nubar uluslararası konferanslarda Ermenileri temsil eden milli bir lider
konumuna gelmiştir. Bogos Nubar’ın gayesi Doğu Anadolu’da üç deniz arasında Büyük
Ermenistan’ı kurmaktır.3 Büyük bir devletin himayesinde bunun gerçekleşebileceğine inanan
Bogos Nubar Paşa, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin Đngiltere, Fransa ve Rusya
ordusu içinde gönüllü olarak savaşmaları için yoğun gayret göstermiş, Ermenilerin sevk ve
iskânının zeminini hazırlamıştır.
Ermeni dini liderlerinden bugün Ermeniler tarafından en çok bahsedilen ve övgü ile söz
edilenler bu örneklerde de görüldüğü üzere Osmanlı Devleti’ne ve sivil Müslümanlara karşı
en aşırı derecede şiddet yanlısı olanlardır. 19. yüzyılda Ermenilerin refahı için barış ve huzur
isteyenler, hem o gün hem de bugün ihtilalci ve milliyetçi Ermeniler tarafından pekiyi yâd
edilmezler ve ihanetle suçlanırlar. Bunun ilk örneğini 27 Temmuz 1890 tarihinde Đstanbul
Kumkapı’da Ermeni komitecilerinin Patrik Horen Aşıkyan’a karşı gerçekleştirdikleri eylemler
3

Ermeni milli liderlerinden sayılan Bogos Nubar’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında da çok aktif çalıştığı bilinmektedir.
Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti 27 Mart 1918’de Irak Ordusu Kumandanı Halil Paşa’ya ve Musul
Vilâyetine gönderdiği şifrede, “Bogos Nubar Paşa'nın riyâseti altındaki Ermeni Komitesi tarafından Ermeni ahâliyi
mukâvemete teşvîk ve teşcî‘ eylemek üzere sâbık Adana piskoposu Moşeg Efendi refâkatinde Zeytun murahhasası Vağarşak
ile Rus mîralâylarından Zangalyan'ın El-Cezîre'ye gönderildikleri ve bunlar Ermenilerle meskûn olub Rusların taht-ı
işgâlinde bulunan vilâyât-ı Osmniyeye gidecekleri ve muvâffak olabildikleri takdirde işgâl altında bulunmayan arâzî-i
Osmaniyeye de geçecekleri mevksûken istihbâr kılınmıştır. takayyudât-ı ciddiye icrâsı.” ikazında bulunuyordu. (BOA. DH.
ŞFR, 85/256). Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bogos Nubar ile ilgili olarak oldukça fazla kayıt vardır. 1913 yılındaki
faaliyetleri ile ilgili olarak HR SYS. 2817-1, 110 nolu belgede önemli bilgiler mevcuttur.
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oluşturur. Bu eylemler sonunda Ermeni olaylarına karşı sessiz kalmakla suçlanan Aşıkyan
makamından indirilmek istenmiş çıkan olaylarda Đstanbul adeta kan gölüne dönmüştür.
(Şaşmaz, 2004: 114) Bu eylemleri gerçekleştirenlerin Hınçak Cemiyeti mensupları olduğu
kısa süre sonra anlaşılmıştır.
2. CEMĐYET KURUCULARI “MĐLLĐ KAHRAMANLAR”
Ermeni milli tarih yazımı içinde “kahramanlık miti”nin inşasında komitelerin önemli bir
yeri vardır. 19. yüzyılda, Ermeni bağımsızlık hareketlerinin siyasallaşması döneminde birçok
gizli, açık cemiyet kurulmakla beraber bunlardan ikisi ön plana çıkmıştır: Hınçak ve
Taşnaksutyun. Bu cemiyetlerin kurucuları da Ermeniler arasında ayrı bir yere sahiptir ve çok
sık anılırlar. Onları bu kadar ön plan çıkaran özellikleri ve “kahramanlık” yönleri ilgi
çekicidir.
Kendisinden önce birçok Ermeni örgütü kurulmuş olmasına rağmen Ermeni gizli
örgütlerinin en meşhurlarından birisi Hınçak Cemiyeti’dir. Hınçak Cemiyeti, Avedis
Nazarbegyan, Vardanyan, Georg Gharedjhan, Rupen Han Azad, Chistopher Ohan Gabrial ve
Levon Stepian’ın çalışmalarıyla 1887 Ağustosu’nda Cenevre’de kurulmuştur. Hınçak
Ermenice “çan sesi” anlamına gelmektedir ve Ermenileri uyandırarak ihtilale sevk etmeyi
ifade etmektedir. Kurucuları ve kuramları Marksist’tir, Marksizm cemiyet programının da
temelini oluşturmuştur. Hınçak Cemiyeti, kurulduğu sırada yaşanan gelişmelerden dolayı
Osmanlı Devleti’nde kendisine daha rahat bir zemin bulmuştur. Zira Sultan Abdülhamid’e
karşı muhalefet gittikçe güçlenmekte ve yer altına inmektedir. Çeşitli engellere rağmen
Hınçaklar fikirlerini Osmanlı Devleti’nde savunabilmiş ve örgütlenebilmişlerdir. Cemiyet,
sosyalist niteliğini hep ön planda tutmaya çalışmıştır. Ancak ülke içinde sosyalist fikirlerinden
ziyade Ermenilerin davasını savunan milliyetçi bir parti kimliği ile öne çıkmıştır. Osmanlı
Ermenileri de cemiyetin sosyalistliği ile değil milliyetçiliği ile ilgilenmiştir.
1890’da Tiflisli Şimavon, Trabzonlu Rus Rupen Han Azad, Batum’dan H. Megavoryan
ve Đran’dan S. Danielyan’ın iki ay süren çalışmaları sonucu cemiyetin Đstanbul merkezi
oluşturulmuştu. Hınçaklar birkaç ay içerisinde Đstanbul bölgesinde 700 üye kazanmışlardı.
Cemiyetin Osmanlı toprakları dışındaki en önemli iki merkezi Atina ve Tiflis’ti. Cemiyetin
programında propagandacıların görevi şu şekilde belirlenmişti:
“Başlıca her bir sınıf cemaat ve ahali arasında ihtilal düşüncelerini alevlendirerek her
tarafa neşretmek ve yaymak, milli istiklal ile geniş ve halk için bir siyasi hürriyete olan
ihtiyaçlarını kendilerine anlatmak ve sosyalist inkılâpları ve ıslahatı icra ve bunların uygulama
yollarını açıklamak. Đhitilalin esas sebeplerini ve Ermenilerin durumuna göre ihtilal ve
isyanda ne türlü davranabileceğini öğretmek. Đhtilalden sonra ortaya çıkacak durumu önceden
haber vermek ve bunları yukarıda beyan olunduğu gibi kendilerine layıkıyla izah etmekti.
Ayrıca Ermenilerin sönmüş ruhunu tekrar canlandırarak düşman aleyhine teşvik etmek ve her
yerde meydana gelen mezalimden faydalanarak hükümete karşı tahrik eylemek ve kötü
davranışlar ortaya çıktığında cemaatin müdafaasında bulunmak ve Ermenileri ayağa
kaldırmak, her fırsattan istifade ile hükümetten ıslahat talebinde bulunmak, vergi vermemek,
hükümet aleyhinde diğer türlü gösterilerde bulunmak.” (Karsandık, 2009: 467-469)
Hınçak Cemiyeti’nin fikir babalarından ve en meşhurlarından Ermeni radikalizminin
kurucusu sayılan Mıgırdiç Portugalyan 1878’de Van’da bir Ermeni Okulu kurmuştur. 1885’te
Fransa’ya gitmiş, sosyalist çizgideki Armenia dergisini çıkarmıştır. Bu dergide yazılar yazan
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Avedis Nazarbekyan kısa süre sonra Portugalyan’ı ilkesizlikle suçlayarak ondan ayrılmış ve
Marksist olmuştur. Hınçak Cemiyeti liderlerinin parasal nedenlerle birbirini suçladığı ve
suikastlarla tehdit ettiği dönemde Hınçak’ı tek elden yönetme gayreti ortaya çıkmış ve bu
eylem başarısız olarak cemiyet parçalamıştır. Bu sırada muhalefette öne çıkan isim Rupen
Han Azad olmuştur. Cenevre Üniversitesi’nde okurken Hınçak Partisi kurucuları arasında yer
alan Rupen, 1889’da Đstanbul’a gelerek Hınçak örgütünü kurmuştu. Zeytun ayaklanmasının
örgütleyicileri arasında yer almış, 1895’te tutuklanarak 1901’e kadar hapis yatmıştı. Bu sırada
örgütün önde gelen isimlerinden olacak olan Arpiar Arpiaryan da 1889’da Hınçak örgütüne
katılmıştır. 1890 Kumkapı olaylarının örgütleyicileri arasında olduğu için tutuklanmıştır.
1896’da yurt dışına kaçarak Londra’ya yerleşmiştir. Hınçak Cemiyeti içindeki bölünmede
daha liberal görüşleri savunan kanadın lideri olmuştur. 1908’de parti içindeki hizip
mücadeleleri çerçevesinde bir suikast sonucu öldürülmüştür. (Dasnabedian, 1989: 158)
Hınçakların bu bölünmelerinde ve yok oluşlarında Nazarbekyan ve Arpiaryan arasında
tehditlerle Ermenilerden toplanan paraların hesabının verilememesi dikkat çekicidir. Bu
paraların şahsi hesaplar için kullanıldığı ve Hınçakların Ermenileri soyduğu anlaşılıyordu.
Londra’daki Hınçak Komitesi Merkez azaları arasında yer alan Mihran Damadyan da, Hınçak
Komitesi’nin içinde başlayan karışıklıkların halledilmesi için Andon Roştini ile aktif bir rol
almıştır. Hınçaklar için bu sırada en önemli problem, Đstanbul ve diğer şubeler tarafından
halktan zorla toplanan paraların akıbetinin tespiti idi. Bu sebeple Hınçak Cemiyeti’nin Londra
merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonunda Đstanbul Hınçak idaresinde bulunan
Arpiaryan, Hınçak cemiyetinden atılmıştı. (Hüseyin Nazım Paşa II, 1998: 415; Küçük C.,
1986: 107-108) Ermenilerin geleceği ile ilgileneceğini ve güya onları Osmanlı idaresinden
kurtaracağını vaad eden sözde Ermeni milli kahramanları bir taraftan Ermenileri soyarken bir
taraftan da onları içinden çıkılması zor bir maceraya çekiyorlar, kanlı eylemler
gerçekleştirmek için uğraşıyorlardı.
Kabul edilen program doğrultusunda hazırlanan Hınçak Cemiyeti, doğuda ilk Ermeni
olaylarını başlatacak, tahrik ve terör yöntemiyle Türklerle Ermeniler arasında olaylar
çıkaracaktır. 20 Haziran 1890’da Avrupa kamuoyunun ilgisini çeken Erzurum Olayı ve
diğerleri bu yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Bu bölgesel olaylar dışında Hınçak Cemiyeti’nin
ilk bağımsız eylemi 1890 yılındaki Kumkapı gösterisidir. Bu sırada gelişme gösteren Ermeni
komitecilik faaliyetleri edebiyatla da desteklenmiş, şiirler ve halk hikâyeleri ile bu olaylarda
yer alan komiteciler efsaneleştirilmiştir. Efsaneleştirilen iki sisim: Hamparsum Boyacıyan ve
Mihran Damadyan’dır. Bu iki isim Ermeniler için “milli kahramanlar”dandır. Devrimci
Ermeni “milli kahramanlar”ından olan Hamparsum Boyacıyan Anadolu’da başlayan ilk
Ermeni ayaklanmalarının hemen hemen hepsinde ismi geçen birisidir. Ancak eylemleri hiç de
kahramanlığa yakışır hareketler değildir. Çünkü Hınçaklar hükümete karşı gösteriler
düzenleyecek, vergi ödemeyi halka reddettirecek, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenileri
terörizme sevk edecekti, büyük ölümler yaşanacak böylece büyük devletlerin dikkatini
çekmek için kan akıtılacaktı. (Nalbandian, 1967: 108-109).
1863 yılında Đstanbul’da doğan Mihran Damadyan’ın4 ilk yazılarının ve şiirlerinin
yayınlandığı tarihlerde Osmanlı Devleti’ndeki Ermeniler de kendi kaderlerini Berlin
Anlaşması’nda tayin etmeye gayret ediyorlar, özellikle Katagikos Hrımyan’ın Osmanlı
Ermenilerini silahlı mücadeleye davet eden düşünceleri yayılmaya başlıyordu. Mihran, 1883’e
kadar Đstanbul’da öğretmenlik yaptı, bu arada kısa süreliğine, Kilikya’da Ermeniler için açılan
4

Mihran Damadyan’ın hayatı ve faaliyetleri hakkında bakınız: (Selvi, Bir Ermeni Komitecinin Đtirafları: Mihran Damadyan,
2007)
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okullarda da aynı görevi yerine getirdi, bu okullar, kurucuları Mıgırdıç Portugalyan ve Arpiar
Arpiarian olan Birleşik Ermeni Cemiyeti tarafından açılmıştı. (Gürün, 1984: 129).
Hınçak Cemiyeti’nin Đstanbul şubesinin kurucuları arasında, Muş’ta öğretmenlik
yapmış, Anadolu’daki Ermenilerin durumunu görmüş olan Mihran da vardı. Mihran bu
tarihlerde sadece Đstanbul’da kalmıyor, sık sık seyahatler yapıyor, özellikle öğretmenliği
sırasında kurduğu çetelerle ilişkilerini devam ettiriyordu. Eylül 1889’da Fedai Sasunlu
Kevork Çavuş Halep’e gitmiş, burada Mihran Damadyan ve Hamparsum Boyacıyan gibi
ihtilâlci liderlerle bağlantıya geçmiş, para ve silah yardımı alıp Sasun’a dönmüştü.
(Shemmassian, 2001: 185) Bölgenin en önemli meşhur çetecilerinden olan Kevork’un Mihran
ile ilişki içerisinde olması, Hınçak Cemiyetinin Doğu Anadolu bölgesindeki çetelerle
bağlantıya geçmesini göstermesi açısından önemlidir. (BOA. Y. A. HUS, 279/54)
Kumkapı olayından önce Đstanbul’a gelen ve üzerinde Erivan Katagikosu Hrımyan’ın
tavsiyenamesini bulunduran Londra’da Daily News Gazetesi muhabiri Fitzgerald, Mihran ile
görüşerek ona yeni hareket tarzını açıklamıştı. Aslında Đstanbul’da meydan gelecek olan
olayların mantığını da göstermesi açısından Fitzgerald’ın tavsiyeleri çok önemliydi. Zira
Đngiltere Başbakanı Gladstone’un doğudaki danışmanı olan Fitzgerald, Đngilizlerin de
planlarını bu tavsiyelerinde anlatıyordu. Đngilizler Osmanlı Devleti’ne karşı bütün doğu
komitelerinin birleşmesi tavsiyesinde bulunmuşlardı. Bu tavsiyelere uyduğu anlaşılan Mihran
bu sırada, Doğu Anadolu’da birlikte hareket edeceği ve Sasun olaylarını başlatacağı
Hamparsum Boyacıyan ile tanıştı. Birlikte fikir alış-verişinde bulundular, Đstanbul’da ikamet
eden Doğu Anadolu’dan gelen genç ihtilalciler bunlara katıldılar. Bu sayede doğu bölgeleri ile
daha rahat irtibat sağlayabildiler. 1889’da Mihran ve arkadaşları, Murad lakaplı Hamparsum
Boyacıyan’ın ısrarı üzerine yeni kurulan Hınçak Partisinin yerel koluna üye olmaya karar
verdiler. (Selvi, 2007: 75)
Rusya’dan gelen cemiyet görevlileri, Đstanbul’dan kendilerine yandaş bulmak zorunda
idiler. Mihran ve Murad onların bu ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteydiler. Rus tebaası
Ermeniler bu olaya bulaşmadan, eylemleri Osmanlı Ermenilerine yaptıracaklardı. Nihayet
Kumkapı gösterisini bu yapılanma sonunda başlattılar. Kumkapı Olayları böylece hem
Đngilizlerin hem de Rusların istediği bir hareketti ve Ermeni “milli kahramanları” masum
halkı harekete geçirerek onların isteklerini yerine getireceklerdi. Mihran ve arkadaşlarının
organize ettiği Kumkapı gösterisinin gayesi, güya horlanan Ermenileri uyandırmak ve
Ermenilerin sefaletini Babıâli’ye ve Avrupa’ya duyurmaktı. Oysa olayları Rusların ve
Đngilizlerin organize ettiği açıkça görülüyordu. Gösteri, Kumkapı’daki Ermeni Kilisesi’nde
başladı. O gün Patrik Horen Aşıkyan, Haç yortusu için toplanmış büyük bir topluluğa hitap
ediyordu. Parti üyelerinden Harutyun Cangülyan, kilisede Ermeni ıslahatını savunan,
Padişaha muhatap bir Hınçak protestosunu okudu. Bilahare Patrikhaneye giderek oradaki
Türk armasını parçaladı. Ermeni Patriğinin protesto etmesine rağmen, Mihran ve arkadaşları
Patriği birlikte Padişaha gitmeye mecbur ettiler. Bu hareket bir ölçüde iki taraflı olup hem
Babıâli’ye, hem de Patriğin kendisine karşı olacaktı. Zira Hınçak Partisi, Patrik Aşıkyan’ın
Ermeni milletinin menfaatlerini korumadığı görüşünde idi. Gösteri kararını veren Hınçak
Partisinin Đstanbul Komitesi, Mihran dışındakilerin Rus vatandaşı oldukları için nümayişe
karışmamalarına karar vermişti. Nümayişi Cangülyan ile Murad ve Damadyan idare
etmişlerdi. Đstenen başarı elde edilemeyince Cangülyan başta olmak üzere Hınçakların
elebaşları yakalanıp mahkemeye sevk edildiler. 20 Ağustos’ta Cangülyan idama, diğerleri
çeşitli cezalara çarptırıldı. Sultan Abdülhamid idam cezasını müebbet hapse çevirdi. Mihran
ve arkadaşları bu karışıklıklar sırasında Yunanistan’a kaçmayı başardılar. Hınçaklar, Kumkapı
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gösterisinin her şeye rağmen Avrupa’nın dikkatini Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki
durumuna çektiğine inanıyorlardı. Hınçak Gazetesi 7 Eylül 1890 tarihli nüshasında,
“Ermeniler nihai gayelerine aykırı düşecek Avrupa’nın bütün tekliflerini reddedeceklerdir ve
bu dava için kanlarının son damlasına kadar mücadeleye hazırdırlar.” diye yazıyordu. Ancak
ihtilal için ne kadar kan dökülmesi gerekliydi ve dava için ölecek olanlar kimdi, sadece bir
kaç Hınçak ihtilalcisi mi, yoksa taşrada yaşayan sayısız Ermeni mi?. (Gürün, 1984: 142-143).
Masum olan ve hayatından memnun yaşayan Anadolu Ermenileri bir avuç maceraperestin,
büyük devletlerin teşviki ile ortaya çıkan oyununda kullanılacaklardı. Halkın teşviki için
Ermeni edebiyatı da bu sırada güçlenerek bu komiteciler etrafında kahramanlar inşa edecekti.
Komite, 1892 yılında da Osmanlı ülkesinin çeşitli bölgelerinde olaylar çıkarmaya
devam etti. Bu olaylar küçük çapta olduğu için mahallinde bastırılıyordu. Sultan Abdülhamid,
Batılı devletlerin olayları istismar etmelerine fırsat vermemek için 1891 yılı başında,
Ermeniler için bir genel af ilan etti, tutuklu Ermeniler serbest bırakıldı, buna rağmen
komitecilerin faaliyeti durmadı. Mihran ve Hamparsum Boyacıyan idaresindeki Ermeni
çeteleri 1893 Haziran’ında Muş’a giderek faaliyetlere başladılar, Hayanlı Aşireti’nden bir
kişiyi öldürdüler, bunun üzerine Behranlı ve Hayanlı aşiretleri intikam almak üzere Taluri’ye
saldırdılar. Her iki taraftan da bir kaç kişi öldü. Ermeniler daha iyi organize olduğu için
aşiretler daha büyük zayiat vererek çekiliyordu. Yine bu sıralarda Merzifon, Kayseri ve
Yozgat merkezli Ermeni olayları da başlıyordu. Merzifon, Kayseri ve Yozgat Ermeni
olaylarını tertip eden de yine Hınçak Cemiyeti’nin Atina şubesi idi. Đç Anadolu’daki eylemleri
de planlayan Boyacıyan’ın kardeşi Jrayr idi. (Uras, 1974: 267)
Mihran’ın ve Boyacıyan’ın takip ettiği gaye, Ermenileri bölge aşiretlerine saldırtmak ve
ordunun müdahalesini temin ederek, Ermeniler katlediliyor diye Avrupa’yı ayağa kaldırmaktı.
Đlk Sasun isyanı Mihran Damadyan, Kevorg Çavuş, Sehenik Grgo, Hrair-Dzoghk ve
Hamparsum Boyacıyan liderliğindeki Hınçak Partisi üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Sasun olaylarının bu ilk devresinde, 1893 Haziranı’nda Mihran da Osmanlı askerleri
tarafından yakalandı. Onun yerine lider olarak Hrair Dzhoghk geçti. Damadyan Đstanbul’da
bütün çalışmalarını Osmanlı yetkililerine itiraf ederek hayatını kurtardı. 1894 yılı yazı
boyunca Sasun’da meydana gelen olayları incelemek üzere kurulan ve raporunu hazırlayan
Osmanlı komisyonu da olayların Mihran ve Hamparsum gibi Ermeni propagandacılarının
çalışmaları sonunda başladığını açıklamıştı. (Şimşir, 1990: 100)
Mihran’dan sonra Hamparsum Boyacıyan da, 1894 yılı Temmuzunda Muş Sancağı
sınırları içinde yakalandı. Bitlis’te yapılan mahkemesinde, silahlı ihtilal yapmak ve adam
öldürmekten suçlu bulunarak Osmanlı yasalarına göre idam cezası aldı. (Hüseyin Nazım Paşa
I, 1998: 5) Ancak Boyacıyan’ın idam cezası infaz edilmedi. Çünkü mahkeme devam ederken
Bitlis ve Erzurum’daki Đngiliz konsolosları gelişmeleri Đstanbul’daki büyükelçilerine
bildirmişler, bu idamın önüne geçilmesi için çalışmışlar ve gelişmeleri anında Avrupa
kamuoyuna iletmişlerdi. Siyasi ilişkiler ve diplomasi kuralları çalıştırılarak Đngiltere’nin
baskıları sonucu Boyacıyan’ın idam cezası ertelenmiş, cezaevine gönderilmiştir. Hamparsum
Boyacıyan, tutuklu bulunduğu cezaevinde Hınçak Komitesi ile gizlice haberleşerek 1906
yılında firar etmiştir. Avrupa’da “Ermeni Özgürlük Kahramanı” gibi tanıtılan Boyacıyan,
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı Hükümeti’nin ilan ettiği af ilanı
kapsamında Đstanbul’a gelerek Adana’dan mebus seçilmiştir. Osmanlı Devleti’nin 24 Nisan
1915 tarihinde Hınçak ve Taşnak Komitesi şubelerinde silah ve belge aranması, reislerinin
tutuklanması yönünde aldığı karar gereği Boyacıyan da tutuklanmış, Ankara’daki Ayaş
Cezaevi’ne gönderilmiştir. 24 Ağustos 1915’te 12 arkadaşıyla birlikte idam edilmiştir.
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(Yurtsever, 2014: 1-15) Propaganda ortamında Ermeni davasının önde gelen “efsanevi bir
kahramanı” olarak tanıtılan Boyacıyan’ın kanlı eylemleri hakkında Osmanlı Arşivi Belgeleri
birçok örnekler vermektedir. Burada dikkat çeken nokta, komitecilerin birbirlerine ve Ermeni
halkına dahi acımasızca davranmaları ve onları öldürmekten çekinmemeleridir. Kendi
mensuplarına karşı bu kadar acımasız davranan Hınçaklar Müslümanlara karşı her türlü
kötülüğü yaparak Osmanlı toplum düzenini bozmuşlar, “kahramanlık miti” etrafında
hareketlerine uluslararası alanda meşruluk kazandırmaya çalışmışlardır. Avrupa kamuoyunun
bu yaklaşıma hazır olduğunu ifade etmekte yarar vardır.
Sözde birçok Ermeni milli kahramanı çıkaran Hınçak Cemiyeti bu kadar kanlı
eylemlere sebep olurken onu yetersizlikle suçlayan başka bir gizli cemiyet daha doğdu; bu
Ermeni Đhtilal örgütlerinin en önemlisi, Taşnaksutyun Cemiyeti’dir. 1890 yılında Tiflis’te
kurulan Taşnaksutyun kendisine metot olarak terörü seçmişti. “Bir düzine silah sevk edecek
çete, bir düzine programdan daha etkilidir” şeklinde düşünen Taşnak Komitesinin
kuruluşundan üç yıl sonrasına kadar belirli bir programı olmamıştır. Komitenin ilk amacı,
merkezi Van’da bulunan Ermeneganlar Cemiyeti ve Hınçak Cemiyeti’ni birleştirmek,
Rusya’dan Türkiye’ye geçen çetelere yardım etmek, savunma teşkilatı kurmak, taraftar
toplayarak isyan, ihtilal çıkarmak ve “Ermenistan’ın” bağımsızlığını sağlamak, Ermenileri
silahlandırmaktır. Taşnak Cemiyeti parolası şu şekilde oluşturulmuştu: “Türk’ü, Kürt’ü,
sözünden dönenleri, hafiye ve hainleri her yerde ve her türlü şartlar altında vur, öldür, intikam
al”. (Hocaoğlu, 1976: 163-164).
Taşnaklar, 1892 yılında yaptıkları ilk kongrelerinde, amaçlarını şöyle tespit etmişlerdi:
Çeteler kurmak ve bunları örgütlemek, Ermenileri silahlandırmak için her yola başvurmak,
resmi görevlilere karşı terör uygulamak, insan ve silah sevki için ulaşım şebekeleri kurmak,
hükümete ait binaları basmak ve tahrip etmek, aşiretleri de taraflarına alarak isyan çıkarmak
ve böylece büyük devletlerin müdahalesini sağlayarak, bağımsız Ermenistan’ın yolunu
açmak. (Đlter, 1995: s. 24-28)
Taşnaksutyun Cemiyeti’nin lider kadrosunu ve bunlardan milli kahramanlık statüsünde
anılan isimleri şöyle verebiliriz: Krisdapor Mikaelyan, Stepan Zoryan, Karekin Pastırmacıyan
(Armen Garo), Antranik Ozanyan ve Drastamat Kanayan (Dro)’dur. Bu liderler Osmanlı
Devleti içinde 1892-1920 yıllarında birçok kanlı eylem gerçekleştirdiler. Bugün Ermenistan
Cumhuriyeti’nde varlığını sürdüren Taşnaksutyun Partisi de düşüncelerine ve eylemlerine
aynı çizgide devam etmektedir. Cemiyetin kurucularından olan Stepan Zoryan, Krisdapor
Mikaelyan ve Simon Zavaryan teorik buldukları Hınçaklara karşı gizli örgüt pratiğini
savundular. Rus Ermenisi bu Ermeniler burada kanunsuz işlere bulaştıklarından Avrupa’ya
kaçmışlar ve Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin kaderleri ile ilgilenmeye başlamışlardı.
1900’lerin başında Makedonya’daki Bulgar ve Sırp komitecilere katılarak devrimci bir nitelik
almışlardı. Jöntürklerle beraber Sultan Abdülhamid’e karşı birlik içinde hareket etme kararı
vermişlerdir.(Avagyan vd., 2005: 28-30) Taşmaklar kanun-ı esasi çerçevesindeki bu
birlikteliğe rağmen teşkilatlarını genişleterek ihtilal ve “doğuda bağımsız Ermenistan”
fikrinden vazgeçmemişlerdir.
Taşnak üyelerinden olup Ermeniler için milli kahraman niteliğinde birçok isim vardır.
Bunlardan birisi de Erzurumlu Karekin Pastırmacıyan’dır. Osmanlı Devleti’ne sadık bir
ailenin çocuğu olan Karekin, tahsil için gittiği Avrupa’da Taşnak Cemiyetine katılmış,
1895’te tarım uzmanı! bir komiteci olarak Erzurum’a dönmüştür. 1896’da Đstanbul’da
Osmanlı Bankası baskınını düzenlemiş (Tuygan, 2009: 90), yüzlerce masum insanın hayatını
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kaybettiği bu organize olayda Đstanbul’un birçok mahallesinde Türklerle Ermeniler arasında
çatışmalar yaşanmıştır. Bankada kuşatılmış olan on sekiz komiteci ve liderleri Pastırmacıyan
Rusya’nın araya girmesiyle affedilerek sahildeki Fransız gemisi ile Marsilya’ya
götürülmüşlerdir. 1908’de Meşrutiyetin ilanından sonra çıkarılan aftan yararlanarak Đttihat ve
Terakki listesinden Erzurum Mebusu seçilen Karekin Pastırmacıyan savaş ihtimalinin
belirmesi üzerine Alman karşıtı ve Rus yanlısı bir politikayı savunmuştur. Savaş çıkınca
Rusya’ya iltica ederek gönüllü Ermeni birlikleri başında Van şehrinin kuşatılmasında ve
Ruslar tarafından işgalinde önemli görevler üstlenmiştir. Rus ordusunda kurulan dört Ermeni
gönüllü alayından birinin komutanlığını yaparak Osmanlı ordusuna karşı Eleşkirt ve Tutak
cephelerinde savaşmıştır. 1915’te Van Ermenilerini Osmanlı Devleti’ne karşı örgütlemiş,
şehrin Rus ordusu tarafından ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır. Ermeni gönüllüler Doğu
Anadolu bölgesinin Türkler tarafından boşaltılmasını ve bu bölgeye Ermenilerin
yerleştirilmesini hedeflediğinden bölgedeki Müslümanlara karşı baskı ve zulüm
uygulanmıştır. Rus devriminden sonra bağımsızlığını ilan eden Ermenistan’ın özel elçisi
olarak ABD’ye giden Pastırmacıyan, Sovyet idaresinin kurulmasından sonra Cenevre’ye
geçerek burada ölmüştür. Bir ihtilalci olarak takma adı ile meşhur olan Karekin
Pastırmacıyan’ı Ermeniler için kahraman yapan şey, Osmanlı Bankası Baskını ve bu sırada
ortaya çıkan planlı ayaklanma, Van şehrinin Ruslar tarafından 1915 Mayıs’ında işgali ve
bölgede Türklere karşı gösterdiği acımasızca davranmış olmasıdır.5 Ayrıca eylemleri sadece
Türklere zarar vermemiş, Ermenileri de hem Doğu Anadolu’da hem de Kafkasya’da büyük
bir maceranın içine çekerek perişan etmiştir.
Ermenilerin milli tarih yazımı içinde Taşnak kongrelerinin “terörist body” olarak
seçtikleri çete reisi Antranik Ozanyan’ın tartışılmaz bir yeri vardır.6 Ermeniler için tam bir
“milli kahraman” olan Antranik, Ermenilerin Robbin Hood’u, Garibaldi’si niteliğindedir.
Antranik gerçekten kahramanlık vasıflarına sahip adil ve büyük bir insan mıdır? 1890-1922
yıllarında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylarda nasıl bir rol üstlenmiştir? Bu soruların
cevapları bize onun kahramanlığının neden kaynaklandığını açıkça gösterir niteliktedir.
Modern zamanlarda oluşturulmaya başlayan Antranik’e ait halk hikâyelerinin temelinde
Ermenilerin en eski dönemlerinden beri devam edegelen tarih anlayışlarının izlerini görmek
mümkün. Bu yönüyle Doğu Anadolu’da, Kafkasya’da, Balkanlarda ve Avrupa’da Türkler
aleyhine faaliyet gösteren ve onların imhasını Ermeni milletinin geleceği için şart koşan
Antranik Ozanyan’ın hayatı ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Özellikle son yıllarda Ermeni
diasporasında ve Ermenistan Cumhuriyeti’nde Antranik ile ilgili birçok etkinlik
düzenlenmiştir. Antranik adına kitaplar ve makaleler yayınlanmış, onun adını taşıyan internet
siteleri açılmış, Paris’teki mezarı Erivan’a taşınmıştır. Antranik’in ön plana çıkarılmasının
temel nedenlerinden birisi Ermenilerin her geçen gün Türkiye ve Türk düşmanlığına daha çok
saplanmalarıdır. Çünkü onun hayatı, Ermeni Meselesi ile ve Türklere uygulanan soykırımla
büyük bir paralellik göstermektedir.
1865 yılında Şebinkarahisar’da bir Osmanlı vatandaşı olarak doğan Antranik, 1885
yılında Van’da kurulan ihtilalci Armenegan Partisi’ne ilk katılanlardan birisidir. 1890’ların
sonunda babası ile tartışan bir Türk’ü öldürmüş ve Đstanbul’a kaçmıştır. Đstanbul’da
Hınçaklarla tanışmış ve bir Türk polis şefinin öldürülmesi işini üzerine almıştır, bu cinayeti
5

Osmanlı Bankası Baskını ve Armen Garo’nun faaliyetleri ile ilgili olarak bakınız (Yavuz, Osmanlı Devleti Dış Politikasında
Ermeni Sorunu: 1896 Osmanlı Bankası Baskını Örneği, 2009)
6
Antranik’in hayatı ve siyasi faaliyetleri ile ilgili olarak bkz. (Chalabian, General Andranik and Armenian Revolution
Movement, 1988); (Selvi, Anadolu'dan Kafkasya'ya Bir Ermeni Çete Reisi: Antranik Ozanyan, 2003, s. 459-475)
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işledikten sonra Batum’a kaçmıştır (Chalabian, 1988: 6). 1894’te Hınçakların tertip ettiği I.
Sasun Đsyanı, Osmanlı askeri güçleri tarafından bastırılmış fakat hükümetin bu bölgede çeşitli
askeri tedbirler almalarını gerektirmiştir. Bu isyanın tertipleyicisi Serop adında bir çete reisi
idi. Hükümet bu bölgeye yeni askeri birlikler sevk etmiş, Đran ve Rus sınırını geçen silahlı
Ermeni çetelerinin bu girişlerini önlemek istemiştir. Serop’un Kürt aşiretleri tarafından
öldürülmesi üzerine intikamı Antranik tarafından alınmış ve böylece o bölgedeki Ermeniler
arasında meşhur olmuştur.(Cengiz, 1983: 41-43).
Bu sırada bölgenin Taşnak komitesi reisi Hrayr’dı. Hrayr’a göre fedai savaşı faydasızdı
ve boşu boşuna enerji ve çaba sarf etmekti, onun hedefi uzun vadede bir halk ayaklanması
gerçekleştirmekti. Antranik ise, onun tam aksini düşünüyordu. O’na göre köylüler
silahlandırılmalı ve savaşılmalıydı. Bu amaçla Osmanlı Hükümeti ile vatandaşlık ilişkileri
içinde uyumlu çalışan birçok Ermeni öldürüldü ve teşkilata katılmayanlar tehdit edildi.
(Dasnabedian, 1989: 67). Antranik’i Ermeni halkı arasında meşhur eden diğer bir olay, 1901
yılında Arak Manastırı’na çekilmesidir. Antranik adamlarıyla ve halktan da bazı kişilerle
Sasun yakınlarında dağlık bir bölgede bulunan Arak Manastırı’na çekildi. Manastırda yetim
çocuklar, öğretmenler ve diğer çalışanlar vardı. Ermeniler, yetimleri buradan almak için
teşebbüste bulundularsa da Antranik bu talebi reddetti. Dört tabur Osmanlı askeri kaleyi
kuşattı. Ermeni kaynaklarına göre kaleyi kuşatan 8.000 Türk askeri idi, oysa bölgedeki
Osmanlı askeri sayısı 1.000 kişiyi geçmiyordu ve kuşatmada ancak 200 asker görev almıştı.
22 Kasım’da iki Osmanlı elçisi kaleye gönderildi, Antranik, siyasi suçluların serbest
bırakılmasını ve Kürtlere dağıtılan silahların toplatılmasını istedi. (Chalabian, 1988: 6; Uras,
1974: 128-129). Osmanlı askerinin müdahale edememesinden yararlanan Antranik bir gece
adamları ile birlikte manastırdan kaçmayı başardı. Bu olayın Ermeniler arasında dilden dile
dolaşması sonucu Antranik şöhret bulmuştur.
1902 baharında Taşnaksutyun Komitesi Sasun bölgesinde yeniden yapılanmaya gitti.
Çetelerin bütün çalışmaları durduruldu ve 1902-1903 yılı propaganda ve yeniden oluşumla
geçirildi, Sasun bölgesine silah ve insan yığınağı yapıldı. 1904 yılı Nisan ayında başlayan II.
Sasun isyanın askeri idarecisi yine Antranik idi ve Osmanlı kuvvetleri isyanı şiddetle bastırdı.
Ermenilerin bu isyanda kayıpları en fazla 700 kişi idi. Fakat yabancı temsilcilere bu rakam
kasıtlı bir şekilde 7.000 olarak verildi. Masum Ermeni halkını da zorla isyana zorlayan
Antranik’ten bütün Ermeni köylüleri korkuyordu. Đsyandan sonra Antranik ve çetesi Muş
civarındaki dağlara çekildiler. (BOA. YPRK. UM. 68/112) Çeteler bu isyan sırasında bütün
Ermeni köylerini boşaltarak, sakinlerini Muş ovasına gönderdiler. Sasun Đsyanı sonunda
Antranik, Ermeni ihtilal çalışmalarının boşuna olduğunu, Ermeni Đhtilal hareketinin başarıya
ulaşması için yabancı bir gücün desteğine ihtiyaç duyulduğunu anlamıştı. (Chalabian, 1988:
146;160). Çünkü Ermeni köylüsü ve şehirlileri komitecilerden nefret ediyorlar, kendi mutlu
dünyalarını yıktıklarını görüyorlardı. Ermeni köylüsünden aradığı desteği bulamayan
Antranik 1906 yılında Bulgaristan’a gitti. Bulgaristan’ın ve buradaki komitelerin Ermeni
çeteleri için özel bir yeri vardı. Van vilayetindeki Ermeniler Bulgaristan’ın takip ettiği yolu
takip ederek Bulgar komiteleri gibi teşkilatlandılar. Antranik’in Bulgaristan’daki görevi,
buradaki Ermenileri teşkilatlandırmak ve Taşnaksutyun’un burada kuracağı askeri talim
okulunun alt yapısını oluşturmaktı. Bu okul Amerika Merkez Komitesi’nin gönderdiği
paralarla 1906 yılında kuruldu. (Dasnabedian, 1989: 61). Bu paralar Osmanlı Ermenilerinin
çektikleri acılarla ilgili haberler üzerine toplanıyor, propaganda yöntemleri Avrupa ve ABD
şehirlerinde de uygulanıyordu.
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1912 yılında Balkan Harbi’nin çıkması Ermenilere bekledikleri fırsatı verdi. Ermeniler,
Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetini kendi çıkarlarına uygun gördüklerinden
Bulgarlara destek verdiler. Çete reisi Antranik başına topladığı 300 kişilik intikam bölüğüyle
Edirne, Keşan, Malkara ve Tekirdağ’da aciz Đslâm kadın ve çocuklarını boğazlamakta,
ihtiyarları ve çocukları camilere doldurup diri diri yakmakta ve Đslâm mabetlerini kiliseye
çevirmekteydi. (Cengiz, 1983: 80-81). Ermeniler buradaki Osmanlı mağlubiyetini
destanlaştırarak her yere yaydılar. Antranik ve Bulgaristan’daki Ermeniler, Bulgar Hükümeti
tarafından madalyalarla ödüllendirildi, Bulgar Kralı Ferdinand, Antranik’in Bulgar ordusunda
görevli olarak maaşa bağlanmasını istedi. (Chalabian, 1988: 203-204). Ancak o, Doğu
Anadolu’da yarım kalan görevini tamamlamak istiyordu.
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girmek için hazırlıklara başlayıp seferberlik
ilan edince, Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde hazırlıklarını tamamlayan komiteler,
Kafkasya’daki gönüllü alaylarıyla Rus ordusunun öncü kuvvetleri olarak harekete geçtiler.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Türklerin ve Ermenilerin karşı karşıya gelmesine sebep olan
komiteciler ve “Büyük Ermenistan” kurmak düşüncesinde olanlar kasıtlı ve bilinçli bir şekilde
hak etmedikleri halde “Ermeni Milli Kahramanları” olarak anıldılar. Komitelerin savaş
boyunca destek verdikleri Đngiltere ve Fransa da Avrupa tarih yazımında bu düşüncenin
oluşmasında etkili oldular.
Rus ordusunun gönüllü toplama hareketi Tiflis’teki Ermeni Milli Bürosu’nun kararıyla
1914’ün son aylarında başladı. Taşnaksutyun komitesi uzun zamandan beri çetecilik yapan
kişileri askeri göreve çağırdı. Antranik, Keri, Vartan, Hamazasb, Armen Garo ve Dro
(Drastamat Kanayan) göreve çağrılan çete reislerindendi. (Uras, 1974: 592). Rus ordusunda
görev alacak olan Ermeni gönüllü birliğinin ilk gurubu Antranik idaresinde 1.000 kişiden
oluşuyordu. Antranik’in birliği Kuzey Đran’da Rus ordusuna 16 Kasım 1914’te katıldı. Rus
ordusunda yaklaşık 150.000 Ermeni vardı. 8.000 kişiden ve dört bölükten oluşan Ermeni
Gönüllü Birliklerinin görevleri Rus düzenli birliklerine destek olmak ve Doğu Anadolu
bölgesindeki askeri hareketlerde onlara rehberlik etmekti. Amerika’da yayınlanan Asparez
Gazetesi yazılarıyla Ermenilerin niyetlerini ortaya koyuyordu: “... Ermeni gönüllüleri,
Antranik, Vartan ve arkadaşları, intikam için silahlarınızı kınından çıkarınız, intikam,
bilaistisna intikam, merhamet gösteren her Ermeni bundan sonra alçaktır, artık intikam
kelimesiyle Ermenilik aynı olmalı”. (Cengiz, 1983: 277).
Antranik’in bölüğü 1915 Nisan’ında Dilman’da Türk kuvvetleri ile çarpıştı. Türkler
Rusları burada durdurmak istemişlerdi, fakat başarılı olamadılar. Van’ın ele geçirilmesinden
sonra Antranik ve Dro Ahlat ve Bitlis’e doğru ilerlediler. Türklerden temizlenmiş olan Van,
Bitlis, Erzurum ve Trabzon’a Ermeniler getirilerek yerleştirildi. Antranik idaresindeki çeteler
büyük bir gayretle Türkleri katlettiler ve bölgeyi Türklerden temizlediler. (Allen v.d. 1953:
301), bölgede yakmadık köy bırakmadılar, on binlerce insanı katlettiler. Özellikle Rusya’nın
1917 yılında savaştan çekilmesinden sonra Ermeni kırımları arttı. 11 Mart 1918’de Erzurum
şehrini terk eden Ermeni çeteleri geride harabe halinde yanan bir şehir ve binlerce masumun
cesedini bıraktılar. Antranik’in katliamları Erzurum’a münhasır kalmadı. Çekiliş sırasında yol
üzerindeki bütün köy ve kasabalar yakılmıştı. Kınalı Karahaç Köyü ve çevresinde 7.060
Müslüman yakılarak katledilmişti. Ilıca’da iki bin kişiyi akla gelmeyecek şekillerde
öldürmüşlerdi. Sarıkamış’ın Karahamza nahiyesinde 5.337 Müslüman, Antranik’in emriyle
katledilmiş, yüzlerce hane yıkılmıştı.( Kafkaslarda Anadolu Mezalimi, Cilt IV, 1998: 41-45)
Antranik ve sözde Ermeni milli kahramanları Doğu Anadolu’da gerçekleştirdikleri katliamın
aynısını Kafkasya’da da uyguladılar, binlerce masum çocuk, ihtiyar ve kadın öldürüldü.
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Antranik bu bölgede Yaycı, Arza, Kerim-Kulu, Culfa, Ordubad’ın birçok kasabalarını,
Cemaldu, Kırna, Beneniyar kentlerini işgal etmiş, evleri, mescitleri, okulları ve tahıl
ambarlarını yakıp küle çevirmiştir. Esas karargâhını Nahcivan şehrinden on iki kilometre
uzaklıktaki Küznüt’te kuran Antranik 4 Eylül 1918’de Nehrem’e saldırmış, fakat
Nehremlilerin karşı koymasından dolayı bir şey yapamayarak geri çekilmiştir. (Mirzayev,
2000: 126). 1919 yılı boyunca Londra, Paris ve New York’ta dolaşarak Türk topraklarında
Büyük Ermenistan’ın kurulması için destek arayan Antranik, müttefiklere savaş boyunca
yaptığı yardımlardan dolayı Fransız Cumhurbaşkanı Poincare tarafından Legion de Honour
madalyasıyla ödüllendirildi. Kendi yaptıklarını Türklerin üzerine atarak, Türklerin Ermenileri
katlettiği propagandasını yaptı. (Selvi, 2003: 474)
Görüldüğü üzere, Ermeni milli kahramanları sahip oldukları kahramanlık özelliklerine
ait bütün unvanlarını Türklere karşı gösterdikleri acımasızlıktan ve katliamlardan,
madalyalarını ise, ‘Büyük Devletlere’ Doğu Anadolu ve Kafkasya’da yaptıkları yardımlardan
almışlardır. Antranik, Dro7, Hamazasb, Vartan gibi çeteler Rus ordusu içinde masum halka
karşı çok acımasız davranmışlar ve Ermeniler arasındaki “milli kahramanlık” payesini
kapmışlardır. Bu bakış açısı her geçen yıl daha da belirginleşerek çizgiler sertleşmiştir.
Özellikle 1970’lerde ASALA ile ortaya çıkan terör eylemlerini gerçekleştirenlerin de aynı
mantıkla ele alındığı görülmektedir. Bu durum Ermeniler arasındaki propagandanın etkisiyle
Türk düşmanlığının her geçen gün arttığını ve eli kanlı komitecilerin daha çok taktir edilmeye
başlandığını göstermektedir. Bu yaklaşım sağlıklı bir ruh halinin ürünü değildir ve bir millet
için (Ermeniler) geleceğe sağlıklı bakamamak gibi bir neticeyi ortaya çıkarmaktadır.
SONUÇ
Milli bir tarih inşası için vazgeçilmez bir unsur olan “kahramanlık miti”, Ermeni tarih
yazımı içinde yerini bulmuştur. Bugün Ermeni milli kahramanları Mıgırdıç Hrımyan, Zaven
Der-Yeğyayan, Antranik, Mihran Damadyan, Karekin Pastırmacıyan, Hamparsum Boyacıyan
ve diğer birçok Hınçak ve Taşnak mensubu 19. yüzyıldan itibaren Ermeniler için Osmanlı
Devleti içinde sözde “bağımsızlık savaşının kahramanları” olmuştur. Ermeniler için tarihi bir
beklentiyi ortaya koyan ve doğuda Büyük Ermenistan’ı inşa etmek için çalışan bu liderler
Osmanlı Devleti açısından birer komiteci ve yasaklanmış kişidirler. Tarihten gelen milli bir
karakterle bütünleşmiş olan sözde Ermeni milli kahramanlarının masum halkı terörize etmek
ve Müslümanlarla Ermenileri birbirine düşürerek büyük devletlerin dikkatlerini ve
müdahalelerini Osmanlı Devleti üzerine çekmek gibi bir fonksiyonlarının olduğu açıkça
görülmektedir. Rusya, Đngiltere ve Fransa’nın diplomatik liderleri tarafından her yönden
desteklenen bu “kahramanlar”, Müslümanlar için tam anlamıyla birer katil ve terörist
olmuşlardır. Ermeniler için kahramanlık olgusu Türk’e karşı gösterdiği şiddetle doğru
orantılıdır. Bu tarihi yaklaşım maalesef bugün de devam etmekte Türkiye ve Ermenistan
arasındaki ilişkiler bu yaklaşım sebebiyle normal bir düzeye gelememektedir. Ermenilerin
soykırım olarak nitelendirdikleri olayların çıkmasında esas aktörler bu sözde “milli
kahraman” olarak niteledikleri komitecilerdir.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber, önceki elli yıl içinde hareket tarzları
belirginleşen komiteler ve Kafkasya’daki Ermeni dini merkezleri, savaşın puslu ortamından
7

Dro (Drastamat Kanayan) hakkında efsanevi ve taraflı bir yayın için bakınız (Chalabian, Dro (Drastamat Kanayan):
Armenia's First Defense Minister of the Modern Era, 2009)
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yararlanarak bekledikleri anın geldiğini zannedip Rusya ve Đngiltere safında seferberliğe
iştirak etmişler, Osmanlı vatandaşı Ermenileri devlete ve seferberlik emrine itaatsizliğe davet
ederek bunda da büyük oranda başarılı olmuşlardır. Bu devletler tarafından para ve silah
açısından desteklenen Ermeni komiteleri kendilerine dahil ettikleri yeni gönüllülerle
Anadolu’nun birçok bölgesinde karışıklık çıkararak Osmanlı ordusunun gerisini tehdit etmeye
başlamışlardır. Sözde “Ermeni milli kahramanları”nın bu eylemleri sevk ve iskân kanununun
temel sebeplerindendir, bunların yarım asırlık hareket tarzları anlaşılmadan 1915 olaylarının
anlaşılması pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca nihai olarak Rus ve Fransız ordusu ile
birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da işgal bölgelerinde sivil, masum halkı katleden de
yine bu “Ermeni milli kahramanları” olmuşlardır.
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SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SĐTESĐNĐNĐN OTEL
ĐŞLETMELERĐ AÇISINDAN KULLANIMININ ĐNCELENMESĐ: ÇANAKKALE
ÖRNEĞĐ
Mustafa BOZ ∗∗
Hasan CĐNNĐOĞLU ∗
ÖZ
Sosyal medya araçlarının kullanımında meydana gelen hızlı ve etkili değişim, otel işletmelerini de
etkilemiştir. Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin yoğun bir şekilde yaşandığı otelcilik sektöründe, işletmelerin
başarılı olmaları sosyal medya araçlarıyla yapacakları pazarlama stratejilerine de bağlıdır. Sosyal medya
araçlarından en fazla tercih edileni facebook sayfalarıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, öncelikle literatür çalışması
yapılarak facebook sayfalarının otel işletmeleri tarafından etkili bir şekilde nasıl kullanılması gerektiği ve
sayfalarında olması gereken bilgiler tespit edilmiştir. Otellerin facebook sayfalarıyla ilgili öneriler sunmak için;
bu bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme formu hazırlanmış ve bu form ile Çanakkale bölgesindeki 20 otelin
facebook sayfası incelenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda: otel işletmelerinin genellikle sayfalarında sadece
temel bilgilerin bulunduğu ve tam anlamıyla facebook sayfalarını etkili bir şekilde kullanmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, Otel Đşletmeleri.

RESEARCH ON THE USE OF FACEBOOK, ONE OF THE SOCIAL MEDIA TOOLS
IN TERMS OF HOTEL BUSINESS: ÇANAKKALE SAMPLE
ABSTRACT
Rapid and effective changes happening in the use of social media tools have also affected the hotel
businesses. In the hospitality industry, where competition and technological developments are intensively
experienced, the success of businesses depend heavily on their marketing strategies through social media tools.
Facebook pages are mostly preferred social media tools. Therefore, in this study, a literature study has been
made on how Facebook pages should be used by hotel managements effectively and what information they
should have on their facebook pages has been determined. In order to provide recommendations on hotels’
Facebook pages, an evaluation form has been prepared in accordance with the previous information and by using
this form, Facebook pages of 20 hotels in Çanakkale have been examined. As a result of this evaluation; it has
been observed that the hotel businesses have only the basic information on their Facebook pages and that they do
not use their Facebook pages in a complete effective way.
Key Words: Social Media, Facebook, Hotel Business.

GĐRĐŞ
Dünya nüfusunun yaklaşık % 40’ına yakın bir kısmı, günümüzün en önemli
teknolojisi olan interneti kullanmaktadır ve 2013 yılı itibariyle dünya genelinde internet
kullanım oranı % 8 artmıştır (Internet World Stats 2014). Đnsanların dünya genelinde interneti
bu şekilde fazla kullanmasını sağlayan en önemli unsuların başında online (çevrimiçi) sosyal
medya araçları gelmektedir.Sosyal medya, internet dünyasında en hızlı büyüyen iletişim
teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Sosyal medyanın en önemli fonksiyonlarından bir
tanesi, insanlar için kolayca erişilebilen, fotoğrafların, videoların, yorumların paylaşıldığı web
tabanlı uygulamalar ve internet sitelerini sağlamasıdır (Kang ve Schuett 2013:93).
Son on yılda Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn gibi sosyal ağların kullanım
oranları sadece artmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca insan için bu ağların kullanımı
rutin bir durum haline geldi (Nusair ve diğerleri 2012: 458). Sosyal medya araçlarından en
fazla tercih edilenlerin başında, dünya da yaklaşık 1,4 milyar kullanıcıya ve 55 milyon
∗

Öğr.Gör. Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm
Đşletmeciliği Bölümü Doktora Öğrencisi, hcinnioglu@nku.edu.tr
∗∗
Doç.Dr. , Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi, m.b.istanbul@gmail.com.

249

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

sayfaya sahip “facebook” gelmektedir (Statisticbrain 2014). Sosyal medyanın ve ona bağlı
olarak facebook olgusunun bu kadar gelişimi birçok pazarı etkilediği gibi turizm sektörünü de
etkilemiştir. Bu gelişim, hem turizm işletmeleri açısından hem de tüketiciler açısından kendini
göstermiştir. Tüketiciler artık, sosyal medya araçlarını bir karar verme mekanizması ve bilgi
kaynağı olarak görmektedir. Tüketiciler bu tip sosyal medya kanallarında tatilleriyle ilgili
fotoğraf, video ve yorumlarını paylaşmaktadır (Zeng, Gerritsen 2014:28). Turizm işletmeleri
bu değişim ve gelişimi, pazarlama stratejilerini yaparken göz önünde bulundurmalı ve sosyal
medyayı önemli bir araç olarak kullanmalıdır. Şu anda dünyada ki çok sayıda otel işletmesi bu
gelişimin farkına vararak satışlarını arttırmak için sosyal medyayı bir araç olarak
kullanmaktadırlar.
Sosyal medya günümüzün en önemli gelişmelerin başında yer almaktadır. Đnsanlar
için sosyal medya araçlarını kullanmak rutin bir olay haline gelmiştir. Bu nedenle insanlar
günde ortalama iki saatlerini sosyal medya araçlarına ayırmaktadır. Tüketicilerin
yaşamlarında önemli bir yeri olan sosyal medya, iş yaşamında da kendini göstermiştir.
Bu gelişmelerden otel işletmeleri de farklı açılardan etkilenmişlerdir. Bugün birçok
otel işletmesi sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Araştırma göstermiştir
ki en fazla kullanılan sosyal medya aracı; facebook’tur (Bhattacharya vd 2011; Hsu 2012;
Haro de Rosariovd 2013). Facebook otel işletmeleriyle tüketiciler arasında karşılıklı ilişkilerin
yoğun olarak yaşandığı sosyal bir platformdur. Otel işletmeleri birçok pazarlama faaliyetlerini
bu platformda gerçekleştirerek önemli rekabet avantajlarına sahip olmaktadır.
Bu çalışma; gelişen sosyal medya olgusunun, otel işletmeleri açısından önemini
vurgulamak ve otel işletmeleri tarafından sosyal medya araçlarından biri olan facebook
sitesinin nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Aynı zamanda bu çalışmada;
otel işletmeleri açısından sosyal medya ve facebook sitesiyle ilgili teorik bilgiler verilmiş ve
otel işletmelerinin facebook sayfalarında olması gereken bilgilerle ilgili bir form
oluşturulmuştur. Çanakkale’deki otellerin facebook siteleri nitel araştırma yöntemlerinden
içerik analizi aracılığıyla incelenerek, otellerin facebook kullanımına ne kadar önem verdiği
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışma, facebook sayfaları olmayan ya da yeteri kadar kullanamayan otel
işletmeleri için önemli bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda bölgede bu tür bir çalışmanın fazla
olmaması ve araştırmanın bölgedeki tüm otelleri kapsaması bu araştırmayı önemli kılan diğer
etkenlerdendir.
1.LĐTERATÜR TARAMASI
1.1.PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA
Sosyal medya pazarlaması; işletmelerin online sosyal kanallar aracılığıyla, ürünlerini,
hizmetlerini ve web sitelerini geliştirmelerini sağlayan bir süreçtir (Weinberg 2009: 3). Sosyal
medya pazarlaması işletmenin pazarlama stratejisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Birçok
işletme artık pazarlama stratejilerini sosyal medya kanalları aracığıyla yapmaya başlamıştır
(Akar, Topçu 2011: 41). Sosyal medya pazarlaması, artık işletmelerle tüketiciler arasında
pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır ( Weber 2009: 32). Wikipedia
(2014), Sosyal medyayı, “Web 2,0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi
paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya
sistemi ve kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların
bütünüdür” şeklinde tanımlamaktadır. Ancak sosyal medya kavramını incelemek için
öncelikle Web 1,0 ve Web 2,0 kavramalarını incelemek gerekmektedir. Web 1,0 bilgi arama
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ve okuma olanağı sağlayan ancak kullanıcılarına içerik ve etkileşim imkânı fazla vermeyen
internet ortamıdır (Şahbaz ve Bayram 2013:251).
Web 2.0 konsepti O'Reilly ve MediaLive International arasındaki bir konferansta beyin
fırtınası olarak (O’reilly 2007: 17). “sosyal bir devrim”, “sosyal bir ağ” sloganıyla başlamıştır
( Ebner vd. 2007: 560). Web2.0 kavramı; katılımlı bir ortam ve yapı oluşturmaya imkân
sağlayan ve farklı amaçlara hitap eden birçok farklı uygulama sunmaktadır (Jacopsen; Munar
2012: 41). Web 2.0, kişisel konu etiketlemesi (folksonomy) tarafından desteklenen web
günlükleri (blogs), wiki’ler (wikis) ve karma yazılımlar gibi unsurlardan oluşmaktadır
(Sağsan 2007: 140).
Web 2.0’ın uygulamalarının temel amacı; herhangi bir teknik engel olmadan
kullanıcıların içerik paylaşımı yapması, sosyal etkileşim ve işbirliği potansiyellerinde
yararlanmasını sağlamaktır.Web2.0 bir sosyal yazılımdır ve web okurluğundan web okur
yazarlığına dönüşümü sağlamıştır. Web2.0 ile Web1.0 birbirinden çok farklı özelliklerle
ayrılmaktadır (Horzum 2010: 605).Web1.0; okumaya yönelik, bireysel, Html tabanlı,
sahiplenme, reklam, web üzerinden satılan hizmetler, bilgi amaçlı girişler gibi özelliklere
sahipken; Web2.0: okuma-yazmaya yönelik, kolektif, xhtml tabanlı, paylaşımlı, ağızdan ağza
reklam, web hizmetleri, bilgi alış verişi gibi özelliklere sahiptir (Aghaei 2012: 3). Aynı
zamanda, Web2.0’nin yeni bir teknoloji kullanımı olarak ortaya çıkması, pazarlamanın hızlı
bir şekilde değişmesine neden olan etkenlerden biridir (Cronin 2009:66). Gerçektende web
tabanlı uygulamalarının turizm endüstrisinde ve turizm pazarlamasında kullanımı gittikçe
artmaktadır ( Roney; Özturan 2006: 44 ve Baggio 2003: 94).
Đnternetin hızlı bir şekilde gelişmesi, turizm ve seyahat endüstrisini de büyük ölçüde
etkilemiştir (Munar; Jacopsen 2013: 3). Đnternet kullanımındaki bu gelişim, birçok işletme
için ekonomik gelirlerin artmasına ve birçok fırsatın ortaya çıkmasına neden olmuştur
(Alonso vd. 2013: 229). Bu fırsatların en önemlilerinden biri; internetten pazarlama
yapılmasına olanak tanımasıdır (Acar; Polonsky 2007: 57). Birçok işletme gibi, konaklama
işletmeleri de bu gelişmelerden etkilenmiştir, şu anda endüstrideki en önemli eğilimlerin
başında teknoloji kullanımının artışı gelmektedir (Dipietro vd. 2012: 267). Sosyal medyanın
bu şekilde gelişmesi pazarlama yöneticilerinin de dikkatini çekmiş ve sosyal medya
pazarlaması üzerinde durmalarına neden olmuştur. Çünkü bu sosyal medya araçları insanların
sadece yorumlarını ya da fotoğraflarını paylaştıkları bir ortam değil aynı zamanda farklı
sosyal ilişkilerin kurulduğu bir yerdir. Bu sosyal ilişkiler, tüketicilerin satın alma kararını ve
işletmeler hakkındaki görüşlerini etkileyebilmektedir (Liao ve diğerleri 2014: 713). Bu
nedenle turizm işletmeleri, insanların seyahat kararlarını etkileyebilecek tüketici
davranışlarındaki ve teknolojideki değişimleri anlamalıdır (Xiang, Gretzel 2010: 179). Çünkü
turizm bilgi ve teknolojik iletişim yoğunluğunun fazla olduğu bir sektördür (Karanasios;
Burgess 2008:169).
Hızlı bir şekilde gelişen ve halen gelişimini sürdüren sosyal medya, otel işletmeleri için
yeni bir dağıtım kanalı ve incelenmesi gereken bir pazar araştırması yaratmıştır (Matikiti vd.
2012: 182). Otel işletmeleri artık turistlerin satın alma sürecinde sosyal medyayı nasıl
kullandıklarının farkına varmalı ve sosyal medya sitelerindeki bilgileri kullanmayı
öğrenmelidir (McCarthy ve diğerleri 2010:5). Sosyal medya da yaşanan bu gelişmeler,
turistlerin olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerini paylaşmalarından dolayı turizm işletmeleri
için fırsatları ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir (Eröz; Doğdubay 2012: 134). Şu
anda birçok turizm işletmesi sosyal medya üzerinde çalışmalar yapmakta ve sosyal medyanın
getirdiği avantajlardan yararlanmak için stratejiler geliştirmektedir. Sosyal medyanın önemini
anlamayan turizm işletmeleri, rekabet avantajını yitirebilecektir (Hays ve diğerleri 2013: 213)
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Turizm endüstrisinde sosyal medya, varış yeri (rota) seçiminde tüketiciler için bilgi alış
verişinin yapıldığı büyük bir platform haline gelmiştir (Jacopsen; Munar 2012: 39). Bu büyük
platformda tüketiciler yapacakları tatil planlarıyla ilgili gerekli bilgileri alıp, otel seçimini
buna göre yapabilmektedir (Kang ve Schuett 2013:94). Konaklama işletmeleri, rekabet
ortamının çok fazla olduğu bir ortamda, hayati varlıklarını devam ettirebilmeleri için mevcut
ve potansiyel müşterileri için sürekli reklam ve tanıtım yapmalıdır (Ersoy ve Gülmez
2013:24). Bu nedenle otel işletmeleri, doğrudan pazarlama, reklam ve tanıtım, satış
promosyonları ya da halkla ilişkiler gibi pazarlama faaliyetlerini de soysal medya araçlarını
kullanarak gerçekleştirebilirler (Mangold, Faulds 2009: 357). Otel işletmeleri, hedef
pazarlarına etkili bir şekilde ulaşmak için sosyal medyayı bir dağıtım aracı olarak kullanabilir
(Huang 2012: 615). Kısacası işletmeler yapacakları pazarlama stratejilerini sosyal medya
araçlarında kullanılabilecek şekilde uyumlu hale getirmelidirler (Kietzmann ve diğerleri 2011:
249). Aynı zamanda sosyal medya, otel işletmeleri için maliyeti azaltan ve işletmenin gelirini
arttıran birçok avantajı ortaya çıkarır (Morrison vd. 2001: 15). Örneğin, reklam ve tanıtım
bütçesine fazla sahip olmayan küçük ve orta büyüklükteki otel işletmeleri için etkili ve ucuz
bir alternatif sunar (Heinonen 2011).
Tüketiciler sosyal medya ortamlarını kullanarak konaklamaları ile ilgili birçok
aktiviteyigerçekleştirebilmektedirler. Bunlardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir ( Eryılmaz;
Zengin 2014: 151).
• Sosyal medya araçlarında, otel işletmesi ile ilgili yapılan yorumları okuyabilir ve
kendi de yorum yapabilir.
• Twitterdan otel işletmesinin takipçisi olabilir ve işletmenin tüm faaliyetlerinden
anında haberi olabilir.
• Destinasyon ya da konaklama tercihinde, sosyal medyadan araştırma yapıp
kararını buna göre verebilir.
• Youtube veya Instagram gibi video ve fotoğraf paylaşım sitelerinde, otellerin
tanıtımı ya da faaliyetleriyle ilgili videoları izleyip, otel hakkında bilgi sahibi
olabilir.
• Konaklama esnasında otelle ilgili fotoğraflarını ya da videolarını arkadaşlarıyla
paylaşabilir.
1.2. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI
Web2.0 uygulamalarıyla beraber sosyal medya araçları da gelişmiştir. Sosyal medya
araçlarından bazılarını şu şekilde sınıflandırabiliriz (Civelek; Dalgın 2013: 269 ve Şahbaz ve
Bayram 2013:252).
•
•
•
•
•
•
•

Fotoğraf Paylaşım Siteleri: Instagram, Flickr, Piccasa, Photobucket
Sosyal Siteler: Facebook, Twitter, Myspace, Fourquare, Forumlar, Gather,
BlackPlanet, Eons,
Bloglar ve mikro bloglar: Wordpress, Blogger, Tyepad, Plazes, Jaiku
Gezi Siteleri: Holidaycheck, Holidaywatchdog, Reviewcentre, Triphub,
Tripadvisor
Video Paylaşım Siteleri: Youtube, Metacafe, Dailymotion, Flickr, Photobucket,
Profesyonel Ağ Siteleri:LinkedIn, Xing, Ecademy,
Ticari amaçlı siteler: Amazon, eBay, Netfl ix,
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•
•

Toplayıcı siteler: Digg, Reddit
Wikiler: Wikipedia, Wikia

Dünya da kullanılan Sosyal medya araçları içerisinde facebook % 60, youtube % 44,
google+ % 43, Twitter ise % 35 pazar payına sahip olduğu belirtilmektedir (KarmaSnack
2013). Türkiye de nüfusun yaklaşık %45’i internet kullanırken, bu kullanımın günde 2,5 saati
sosyal medyaya ayrılmaktadır.. Dünyada insanların sosyal medya kullanımı için ayırdıkları
zaman yaklaşık 2 saattir. Türkiye de yaklaşık 36 milyona yakın internet kullanıcısı ve 36
milyona yakın facebook hesabı var (Global Digital Statistics 2014). Đnternet aracılığıyla
yapılan iletişimin, bu kadar tercih edilmesin de, insanların akıllı telefon kullanmaya başlaması
ve birçok yerden kolay bir şekilde internete bağlanmaları, önemli rol oynamaktadır (Chitu;
Albu 2013: 100). Đnsanların yaşamının gerekli bir parçası haline gelen sosyal medyanın bu
şekilde gelişimi eşi görülmemiş bir büyüme olarak nitelendirilebilir ( Erol; Hassan 2014:805).
Tüm bu istatistikî veriler bize, dünya da ve ülkemizde sosyal medyanın ne kadar yoğun bir
şekilde kullanıldığını göstermektedir.
Aynı zamanda sosyal medya araçlarının bu kadar yoğun kullanıldığını gösteren diğer bir
veri, bu konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalardır.
Zengin ve Eryılmaz’ın (2013), butik otellerin sosyal medya kullanımı üzerine,
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 12 tane butik otel yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde,
yöneticilerin sosyal medya kullanımının yararıyla ilgili olarak, “Bilgi ve
iletişimteknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde sosyal medyayı
kullanmamanınkendilerini geride bırakacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.
Civelek ve Dargın’ın (2013), Muğla’daki otellerin sosyal medya kullanımıyla ilgili 49
farklı otel işletmesinde çalışan kişilere yaptıkları anket çalışmasında, Sosyal medyanın
işletmenin isminin daha fazla duyulmasına katkı sağlayacağı, katılımcılar arasında en yüksek
derecede desteklenen önerme olduğu belirlenmiştir. Katılımcılaraynı zamanda sosyal
medyanın potansiyel turistlere ulaşmakta önemli biraraç olduğunu ve geçmiş müşterilerle
daha kolay iletişim kurmayıkolaylaştırdığını belirten ifadelere yüksek derecede katıldıklarını
ortaya koymuşlardır.
Baş ve arkadaşlarının(2013), Đstanbul’dakiotel işletmelerinin sosyal medya kullanımıyla
ilgili 15 tane 5 yıldızlı otel yöneticisiyle yüz yüze yaptıkları görüşmede: Otel işletmelerinin
sosyal medyayı birinci öncelikli kullanım amacının “Müşteri Đlişkilerini Geliştirmek”, ikinci
öncelikli amacının; “Reklam”, üçüncü öncelikli amaç olarak ise “Yeni müşterilere ulaşmak”
olduğunu tespit etmişlerdir.
Otel işletmeleri sosyal medya araçlarının etkili bir şekilde kullanabilmesi için, sosyal
medya araçlarının temel özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Bunlar (Mayfield 2008: 5):
• Katılımcılar; sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili diğer kişilerden
geri bildirim sağlar.
• Açıklık; sosyal medya hizmetlerin çoğu katılıma ve geri bildirime açıktır.
Onları, yorum yapmaya, oy kullanmaya ya da bilgi paylaşımına özendirir.
• Sohbet ( iletişim); sosyal medya iki yönlü iletişim sağlamaktadır.
• Topluluk; sosyal medya, toplulukların hızlı ve etkili bir şekilde iletişim
kurmasının sağlar.
• Bağlantı; sosyal medya araçlarının çoğu, araştırmalar ya da insanlara ulaşma
gibi sitelere bağlantı sağlar.
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1.3 SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SĐTESĐ
Facebook; sosyal medya araçları içerisinde en fazla kullanılan, tercih edilen ve en fazla
pazar payına sahip sosyal ağdır.Facebook, Harvard Üniversitesi öğrencileri arasında iletişim
kurulmasını ve bilgi alışverişini sağlamak için Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg
tarafından oluşturulmuştur. Yaklaşık 1,4 milyar kullanıcısıyla facebook, sadece tüketicilerin
değil aynı zamanda birçok işletmenin kullandığı bir sosyal medya aracı haline gelmiştir.
Bugün birçok işletme hem televizyon reklamlarında hem de kendi web sayfalarında facebook
adreslerine yönlendirme yapmaktadırlar (Treadaway; Mari 2012: 13). Facebook ağının artan
popülaritesi, hem pazarlama araştırmacılarını hem de birçok akademisyeni, facebook’un
sosyal medya aracı olarak kullanılmasının altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılmasını
sağlamak için araştırma yapmaya teşvik etmiştir (Chen 2014; 1208).
Bhattacharya vd. (2011), Hindistan’daki otellerin sosyal medya kullanımıyla otel
yöneticileriyle yaptıkları anket çalışmalarında, otellerde gerçekleştirilen pazarlama ve reklam
faaliyetleri için en fazla tercih edilen sosyal medya aracının facebook olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Hsu (2012), Tayvan’daki otellerin uluslar arası e pazarlama da facebook kullanımını
araştırdığı çalışmasında, bölgede otellerin facebook sitesinin e-pazarlama faaliyetlerinde etkin
bir şekilde kullandığını ancak uluslar arası alanda yeteri kadar kullanamadığını ortaya
koymuştur.
Şahbaz ve Bayram’ın (2013), Antalya’daki 108 tane 5 yıldızlı otelin facebook
sayfalarını inceledikleri çalışmalarında, otellerin facebook sayfalarının etkin ve yeterli bir
şekilde kullanmadıklarını ortaya koymuşlardır.
Haro de Rosariovd ( 2013), dünyanın en büyük 50 otel zinciri işletmesi üzerinde sosyal
medya ve Web 2’nin kullanımıyla ilgili yaptıkları araştırmada, otellerin en fazla tercih ettiği
sosyal medya aracının facebook olduğunu belirtmişlerdir.
Qi vd. (2014), Makao’daki otellerin facebook sayfalarının içeriğini analiz ettikleri
çalışmalarında, otellerin facebook sayfalarını, sosyal paylaşım ve eğlence ile otel ve etkinlik
faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla kullandıklarını bulmuşlardır.
Müşteriler bir mal ya da hizmeti satın almadan önce, birçok araştırma yaparak, çeşitli
bilgiler elde ederler. Bilgi edinmede en güvenilir yollardan biri; o ürünü daha önce satın almış
ve kullanmış olan müşterilerin fikirlerine başvurmadır. Ağızdan ağıza iletişim olarak
tanımlanan bu olay, teknolojik gelişmeyle beraber yüz yüze yapılan bilgi alış verişi elektronik
ortamlarda yapılmaya başlanmıştır. Facebook, elektronik bilgi alış verişi açısından oldukça
etkin bir araçtır (Cengiz; Aslan 2014: 77).
Facebook’un bilgi alış verişi sağlama özelliğinin yanında, otellerin reklamlarını hızlı ve
etkili bir biçimde yayma özelliği de mevcuttur. Facebook reklamları, kullanıcıların ana
sayfalarında görülebilmektedir. Kullanıcılar bu reklamları beğenip, kendi sayfalarında da
paylaşabilmektedir. Böylece otel işletmesinin reklamları daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir
(Kazançoğlu vd. 2012: 161 ).
Otel işletmeleri facebook sayfalarını ücretsiz reklam vermeyi sağlayan bir pazarlama
aracı olarak kullanabildikleri gibi ( Stankov vd. 2010: 109) farklı şekillerde de kullanabilirler.
Bunlardan bazıları şu şekildedir (Assenov; Khurana, 2012: 328):
Özel teklifler sunmak: zaman zaman oteller, facebook sayfalarından özel promosyonlar
ya da son dakika tekliflerinde bulunabilirler.
Facebook hayranları için özel fiyat tekliflerinde bulunmak: örneğin oteller facebook
sayfaları aracılığıyla, facebook hayranları için özel indirimlerde bulunabilirler.
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Rekabet aracı olarak kullanma: farkındalık yaratma, markalarını tüketicilere hatırlatma
ve aynı zamanda rekabet avantajı sağlamak için facebook sayfasını kullanabilirler.
Otel özelliklerinin tanıtımını yapma: bir çok faklı özelliğe sahip olan büyük otel
işletmeleri, tüm özelliklerini facebook sayfasında belirtebilir.
Anket yapma: tüketicilerin istek yada ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler sürekli olarak güncel
tutmayı ve tüketicilerle sürekli iletişim halinde olmayı sağlar.
Etkinlik takvimlerini kullanma: otel işletmeleri facebook aracığıyla, otelde düzenlenen
bir etkinliği duyurabilir ve hatta müşterilerine davet kartı bile oluşturabilir.
Rezervasyon yapmak: facebook sayfasından otele rezervasyon yapabilirler.
Son haberleri duyurmak: facebook aynı zamanda otel müşterilerine son haberleri
duyurmak için bir araç olarak kullanılabilir.
Facebook belirli bir ücret karşılığında, reklamlarını daha etkin kullanmak isteyen
işletmelere, “Social Ads Tool” hizmeti vermektedir. Socia ads tool’un odak noktası dönüşüm
takibidir. Đşletmenizle ilgili bir takım kararlar almak için birçok bilgiyi size sunmaktadır
(Socialadstool 2014). Facebook işletmenizin pazarlama araştırmaları esnasında ihtiyaç
duyduğunuz birçok bilgiyi size sağlayabilir (Hsu 2012: 974). Bunlardan bazıları şu şekildedir
(Haydon 2013: 28):
Lokasyon: Sayfanızdaki kişilerin, ülkelerini, şehirlerini analiz edebilirsiniz.
Yaş aralığı: Đnsanlar facebook sayfalarını ilk oluşturduklarında doğum tarihlerini
girmek zorundadırlar. Bu işletmeye, kullanıcıların hangi yaş aralığında oluğuyla ilgili bilgiler
sunar.
Cinsiyet ve Dil: Müşterilerinizin cinsiyetini ve hangi dili konuştuklarını öğrenebilirsiniz.
Đlişki durumu: müşterilerininiz evli kişilerden mi ya da bekâr kişilerden mi oluştuğuyla
ilgili bilgileri alabilirisiniz.
Eğitim ve Đş: Müşterilerinizi eğitim seviyesini ve hangi meslek gruplarıyla uğraştıklarını
öğrenip, pazarlama faaliyetlerinizi bu bilgiler ışığında gerçekleştirebilirsiniz.
Facebook aynı zamanda otel işletmeleri için istatistikî veride sağlamaktadır. Sitenizin
hangi gün kaç kişi tarafından beğenildiği, Đçeriklerinizinkaç kişi tarafından paylaşıldığını,
içerik paylaşımının ülkelere ve dillere göre dağılımın nasıl olduğunu ve hangi yaş grubundan
ve cinsiyetten kişilerin paylaştığını, “Facebook Insights” adlı uygulamayla kolayca
öğrenebilirsiniz (Weinberg 2009: 156).
2. METODOLOJĐ
2.1.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĐ
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin sosyal medya araçlarından biri olan facebook
sayfalarını ne ölçüde kullandıklarını ve facebook sayfalarında işletmeleriyle ilgili ne tür
bilgileri sunduklarını ortaya çıkarmak ve otel işletmelerinin dikkatini bu konuya çekmektir.
Araştırmada, facebook sayfalarının seçilmesinin temel nedeni; hem otel işletmeleri açısından
hem de tüketiciler açısında en fazla tercih edilen sosyal medya araçlarının başında gelmesidir.
Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
• Otel işletmelerinin facebook sayfalarında hangi bilgiler mevcut?
• Otel işletmeleri facebook sayfalarını etkin bir şekilde kullanıyorlar mı?
Bu çalışma, facebook sayfaları olmayan ya da yeteri kadar kullanamayan otel
işletmeleri için önemli bilgiler ve öneriler sunmaktadır. Aynı zamanda bölgede bu tür bir
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çalışmanın fazla olmaması ve araştırmanın bölgedeki tüm otelleri kapsaması bu araştırmayı
önemli kılan diğer etkenlerdendir.
2.2.EVREN VE ÖRNEKLEM SEÇĐMĐ
Araştırmanın evrenini, uygulamada kolaylık sağlaması ve il genelinde daha önce
böyle bir araştırmanın fazla yapılmaması nedeniyle, Çanakkale Đlinde bulunan, 10.10.2014
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve Đşletmeler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı
turizm işletme belgesine sahip olan oteller oluşturmaktadır.
Çanakkale ilinde turizm işletme belgesine sahip toplam 34 otel bulunmaktadır.
Çanakkale’deki otellerin çoğunluğu 3 yıldızlı otellerden oluşmaktadır. Bu otellerin isimlerine
ulaşılarak, facebook sitelerine sahip olup olmadıklarını öğrenmek için bir ön araştırma
yapılmıştır.
Tablo 1.Çanakkale Đl’indeki Otellerin Dağılımı
Otel türü
Otel sayısı
Facebook Sitesine
Sahip Otel Sayısı
5 yıldızlı
2
2
4 yıldızlı
6
6
3 yıldızlı
18
10
2 yıldızlı
8
2
34
20
34 otelin 20 tanesinin facebook sitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle,
örneklem seçimine gidilmemiş, facebook sayfasına sahip olmayan 14 otel işletmesi hariç tüm
oteller araştırmaya dâhil edilmiştir. Facebook sayfalarına sahip, 2 tane 2 yıldızlı, 10 tane 3
yıldızlı, 6 tane 4 yıldızlı ve 2 tane 5 yıldızlı otel olmak üzere toplam 20 otel araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
2.3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĐ
Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma tekniklerinden olan içerik analizidir. Đçerik
analizi, bir metindeki değişkenleri ölçmek amacıyla sistematik, tarafsız ve sayısal olarak
yapılan analizdir. Bir başka deyişle içerik analizi, yazılı, sözlü bir metni veya sembolü analiz
edip rakamlara dönüştürüp, bu rakamların üzerinden yoruma gitmek, diğer bir deyişle
rakamları tekrar söze dönüştürmek olarak tanımlanabilir (Çiçek vd. 2010: 197).
Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, Çanakkale’deki turizm işletme belgesine
sahip otellerin facebook sayfaları içerik analiziyle incelenmiştir. Bu çalışmada önceki
bölümlerde otel işletmelerinin facebook adreslerinde kullanabilecekleri, varış yeri bilgileri,
etkinlik bilgileri, otel fotoğrafları, otel hakkında bilgiler ve online rezervasyon gibi bilgiler
ortak olarak yeterli bulunmaktadır. Bu nedenle içerik analizinde kullanılacak temalar ve
kodlar belirlenirken bu bilgilerden yararlanılmıştır. Aynı zamanda,Otel işletmelerinin
facebook sayfalarını değerlendirirken kullanılan temalar ve kodlar daha önce yapılmış
çalışmalardan da yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada; Şahbaz ve Bayram’ın (2013),
Bayram ve Yaylı (2010) ve Hsu (2012) tarafından geliştirilen ölçütleri temel alarak hazırlamış
oldukları 21 kriterden oluşan değerlendirme formu kullanılmıştır. Bu değerlendirme formu
genel olarak, destinasyonla ilgili genel bilgiler, döviz kurları, otel hakkında bilgiler,
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fotoğraflar, misafir değerlendirmeleri ve diğer sosyal ağlara yönlendirme gibi kriterlerden
oluşmaktadır. Bu kriterlere ek olarak misafir değerlendirme kriteri de eklenmiştir. Aynı
zamanda, facebook sayfalarındaki takipçi sayısı, otel işletmelerinin facebooka katılım tarihi
ve son güncellemelerde analize dâhil edilmiştir. Otel işletmelerinin facebook sayfalarını ne
kadar sıklıkla kontrol ettiklerini tespit etmek amacıyla, müşteri kimliğiyle otellere facebook
sayfası aracılığıyla soru (Otelde düzenlenmesi düşünülen bir ziyafet organizasyonuyla ilgili)
sorulmuştur. Alınan cevaplar, sorulan soruya cevap verme durumu ve zamanı ile ilgili
kriterler adı altında incelemeye alınmıştır. Elde edilen verilen tablo haline getirilerek
yorumlanmıştır.
2.4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma da Çanakkale ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin facebook sayfaları
üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda, facebook sayfalarında ne tür bilgilerin olduğu ve
facebook sayfasını ne kadar etkin bir şekilde kullandıklarına dair bir takım bulgulara
ulaşılmıştır.
Araştırma da otel işletmelerinin sadece % 10’nu facebook sayfalarında destinasyonla
ilgili bilgi verirken, otellerin hiçbiri destinasyondaki etkinliklerle ilgili ya da destinasyondaki
hava durumu ile ilgili bilgi vermemiştir. Turistlerin destinasyon seçimi yapmadan önce, bir
çok araştırma içerisine girdikleri düşünüldüğünde, destinasyonla ilgili bu tarz bilgilere yer
verilmesi satın alma kararında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Aynı zamanda turistleri
destinasyon seçimi yaparken bölgede düzenlenen etkinliklere de aktif olarak katılmak
isteyebilirler. Bu nedenle facebook sayfalarında destinasyonla ilgili bilgilerin ve destinasyon
etkinlik rehberinin olması gerekmektedir. Destinasyonla ilgili diğer bir sonuç ise otel
işletmelerinin facebook adreslerinin % 90’nında destinasyon haritasının bulunmasıdır.
Özellikle Çanakkale gibi turizm değerlerinin yoğun bir şekilde toplandığı bir destinasyona
yönelik, destinasyon haritasının olması turistlerin satın alma davranışını olumlu
etkileyebilmektedir. Otellerin hiçbirinin facebook adresinde döviz kurlarıyla ilgili bir bilgiye
rastlanmamıştır. Ancak bu tarz bilgilerin bu sayfada olması hem bilgiye kolay ulaşmayı
sağlayacaktır hem de turistlerin harcama planlarına katkı sağlayacaktır.
Otel işletmelerinin facebook adreslerinin tamamında otelle ilgili fotoğraf albümü
bulunmaktadır. Misafirler için bu fotoğraflar otel açısından ilk izlenimi oluşturan bilgiler
arasındadır. Bu nedenle otelin mimari yapısıyla ilgili örneğin odalara ait fotoğrafların,
restorana ya da havuzlara ait fotoğrafların ve otelde ya da detinasyonda düzenlenen
etkinliklerle ilgili fotoğrafların bulunması önem arz etmektedir. Bu fotoğraf albümleri sadece
turistlerin ilk izlenimlerinin oluşmasına yardımcı olmayacak aynı zamanda satın alma
kararında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Özellikle otelde daha önce kalmış olan
müşterilerin sayfada paylaştıkları fotoğraflar bu etkileri arttırabilecektir.
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Tablo 2. Otellerin Facebook Sayfalarında Bulunan Özellikler

Otellerin % 20’si tanıtım sloganı kullanırken, sadece % 10’nu otelle ilgili video
paylaşmıştır. Otellerin tanıtım sloganı kullanmaları hem marka değerinin oluşması hem de
müşterilerin zihninde yer tutması açısından oldukça önemlidir. Turistlerin satın alma
kararlarında video gibi görselliğe hitap eden paylaşımların olması satın alma kararını olumlu
yönde etkileyebilecektir. Otellerin tamamında adres ve telefon bilgisi mevcuttur. Facebook
sayfasında bu tarz bilgilerin olması, misafirlerin ulaşılabilirliliği açısından önem arz eder ve
aynı zamanda herhangi bir konuda bilgi almak için doğrudan iletişim kurulmasını sağlar.
Arkadaşlarına öner seçeneği,otel işletmesinin facebook sayfasının daha fazla
takipçiye sahip olmasını ve böylece paylaşılan bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayan
bir linktir. Ancak otel işletmelerinin sadece % 25’i bu linki kullanmaktadır. Otel
işletmelerinin % 60’ı bünyelerinde yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgi ve fotoğraf paylaşımında
bulunmaktadır. Bu paylaşımlar tüm misafirler tarafından görülerek otel işletmesi için çekicilik
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yaratabilir. Otel işletmeleri, sosyal ağ takipçilerine özel indirim imkânları, sosyal ağ kullanma
politikaları, sosyal ağda yarışma ve ödüllerle ilgili hiçbir paylaşımda bulunmadıkları tespit
edilmiştir. Bu tür paylaşımların yapılması, otel işletmesine olan talebi arttıracağı gibi aynı
zamanda takipçi sayısını da arttırabilir.
Veriler incelendiğinde, Çanakkale bölgesine sadece Türk turistlerin gelmediği aynı
zamanda birçok farklı ülkeden de turistlerin geldiği bilinmektedir. Bu nedenle otel işletmeleri,
facebook sayfalarında çoklu dil seçeneği sunmaları gerekmektedir. Ancak yapılan
araştırmada, otellerin hiçbirinin facebook sayfasında çok dil seçeneğinin olmadığı tespit
edilmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi, turistler satın alma kararı verirken birçok faklı
araştırma içine girerler. Facebook sayfalarındaki misafirlerin değerlendirmeleri bunlardan bir
tanesidir. Otel işletmelerinin %90’nı facebook sayfalarında misafir değerlendirmelerine de yer
vermiştir.
Misafirler bazen otel işletmesiyle ilgili merak ettikleri bir takım bilgileri, facebook
sayfası aracılığıyla sorabilmektedirler. Bu sorulara otel işletmeleri mümkün olduğunca hızlı
ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermelidir. Bu durumu tespit etmek amacıyla otellere facebook
sayfası aracılığıyla yöneltilen sorulara sadece % 60’i aynı gün içerisinde cevap vermiştir.
%40’lik kısım ise hiçbir şekilde cevap vermemiştir.
Tablo 3. Otellerin Facebook Sayfalarıyla Đlgili Genel Bilgiler

Otel işletmelerinin facebook sayfaları aracılığıyla yapmış oldukları her türlü
pazarlama faaliyetlerinin etkili olabilmesi bir bakıma takipçi sayısına da bağlıdır. Ancak
otellerin % 60’ının takipçi sayısının 500’den az olduğu görülmektedir. Otel işletmelerinin
Facebook sayfaları incelendiğinde, otellerin % 40’ı 2011 de, %30’unun 2012 ve % 25’inin
2013 yılında sayfalarını oluşturdukları görülmüştür. Bu da otel işletmelerinin facebook
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sayfasını son 3 yıl içerisinde kullanmaya başladıklarını göstermektedir. Otel işletmelerinin %
40’ı 1 hafta içinde sayfalarında güncelleme yaparken, %25’inin 1 ila 6 ay içerisinde,
%20’sinin 6 ila 12 ay içerisinde güncelleme yaptığı görülmüştür. Bu bilgi bize otel
işletmelerinin facebook sayfalarında yeteri kadar güncelleme yapmadığının göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERĐLER
Đnternetin gelişimi ve internete ulaşım kolaylığı gibi nedenlerden dolayı günümüzde
sosyal medya araçlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Đnsanlar, ortalama günde 2 saatlerini
sosyal medya araçlarını kullanarak geçirmektedir. Tüketicilerin sosyal medya araçlarıyla bu
kadar vakit geçirmelerinin doğal sonucu olarak, satın alma alışkanlıkları da değişime
uğramıştır. Tüketiciler artık bir mal ya da hizmeti satın alırken birçok farklı kanaldan bilgi
toplamaktadır. Bu kanalların en önemlilerinden bir tanesi sosyal medya araçlardır. Bu
gelişmeler kendisini sadece tüketiciler üzerinde değil aynı zamanda, bilgi ve iletişim
yoğunluğunun fazla olduğu otel işletmeleri üzerinde de göstermiştir.
Turizm işletmeleri artık yapmış oldukları bazı pazarlama faaliyetlerini, sosyal medya
araçları sayesinde tüketicilere ulaştırmaktadır. Sosyal medya araçları sayesinde, turizm
işletmeleri çok daha fazla kişiye, yüksek maliyetler gerektirmeden, etkili ve verimli bir
şekilde, reklam faaliyetlerini ya da satış geliştirme faaliyetlerini ulaştırmaktadır. Yapılan
araştırmalar göstermektedir ki; otel işletmeleri ve tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen
sosyal medya aracı Facebook’tur.
Bu nedenle çalışmada Çanakkale Đlinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
Đşletmeler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, turizm işletme belgesine sahip olan 20 otelin facebook
sayfaları incelenmiştir. Araştırma sonucunda bölgedeki otellerin facebook sayfalarında
genellikle otellerinin fotoğrafları, oteller hakkında genel bilgiler, adres ve iletişim bilgileri,
misafirlerinin değerlendirmeleri, web sayfasına yönlendirme linki, online rezervasyon
hizmeti, düzenlenen etkinlik bilgisi ile ilgili bilgilerin çoğunlukla olduğu görülmüştür. Ancak
facebook sayfalarında, destinasyonla ilgili bilgi, ürünlerin fiyatları, otel videoları, destinasyon
haritası, döviz kurları, destinasyon etkinlik rehberi, sosyal ağ kullanma politikaları ile ilgili
bilgiler hemen hemen hiç yoktur. Aynı zamanda otel işletmelerinin facebook sayfalarında,
kullanılan diğer sosyal ağlara yönlendirme, arkadaşına öner seçeneği, sosyal ağ takipçilerine
özel indirim imkânları, sosyal ağda yarışma ve ödüller, çoklu dil seçeneği gibi uygulamalar
bulunmadığı gözlemlenmiştir. Otel işletmelerinin sadece 3 yıldır facebook sayfalarını
kullanmaları, bu konuda ki eksikliklerin bir nedeni olabilir. Otellerin takipçi sayıları oldukça
düşük olduğu görülmüştür, bunun nedeni otel işletmelerinin facebook sayfalarında, yukarıda
bahsedilen bilgilerin ya da uygulamaların olmamasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Aynı zamanda Çanakkale’de bulunan 8 tane 2 yıldızlı otelden sadece 2 tanesinin ve 18 adet 3
yıldızlı otelden sadece 10 tanesinin facebook sitesine sahip olması küçük ölçekli otellerin bu
tarz sosyal medya araçlarına önem göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, Şahbaz
ve Bayram’ın (2013) Antalya’daki oteller üzerinde yaptığı çalışma sonucunda elde ettiği
verilerle kıyaslandığında hemen hemen benzer sonuçlar ortaya çıktığı görülmüştür.
Sonuç olarak; yapılan araştırma neticesinde otel işletmelerinin facebook sayfalarında,
işletmeler açısında oldukça önemli sayılabilecek bazı eksikliklerin olduğu ortaya çıkmıştır.
Otel işletmelerinin aslında facebook sayfalarından tam olarak verimli faydalanamadıkları
görülmüştür. Bunun içinde otel işletmelerine, bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların
incelenmesi, otel işletmesinde istihdam ettirilen personele uzmanlar tarafından sosyal medya
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ile ilgili eğitimlerin verilmesi ya da sosyal medyanın bir birimin sorumluluğuna verilmesi ve
son olarak facebook sayfalarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi önerilmektedir.
Bu çalışma Çanakkale ilindeki 20 adet turizm işletme belgeli otellerle sınırlıdır. Çalışma
otellerin facebook kullanımına yönelik önemli bilgiler sunmaktadır. Daha sonraki
araştırmalar, acenteler, restoranlar gibi farklı turizm işletmelerine ve farklı bölgedeki otellere
uygulanabilir veya bölgeler arası karşılaştırmalar yapılabilir.
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OLUMLU DÜŞÜNME BECERĐLERĐ ÖLÇEĞĐNĐN TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐĞĐ
Doç.Dr. Ahmet AKIN∗

Yrd.Doç.Dr. Recep UYSAL∗∗

Yrd.Doç.Dr. Ümran AKIN∗∗∗

Öz
Bu araştırmanın amacı Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeğinin (Bekhet & Zauszniewski, 2013) Türkçe
formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 295 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 8 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur
(x²= 25.66, sd= 19, RMSEA= .035, NFI= .99, NNFI= .99, IFI= 1.00, RFI= .98, CFI= 1.00, GFI= .98, AGFI= .96,
SRMR= .027). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde
toplam korelasyonları .54 ile .68 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre ölçeğin Türkçe formunun geçerli
ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Olumlu düşünme becerileri, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE
POSITIVE THINKING SKILLS SCALE
Abstract
This study investigated the validity and reliability of the Turkish Version of the Positive Thinking Skills
Scale (Bekhet & Zauszniewski, 2013). The sample of study consists of 295 university students. Results of
confirmatory factor analysis demonstrated that the eight items loaded on one factor (x²= 25.66, df= 19, RMSEA=
.035, NFI= .99, NNFI= .99, IFI= 1.00, RFI= .98, CFI= 1.00, GFI= .98, AGFI= .96, SRMR= .027). Internal
consistency coefficient of the scale was found as .87. The corrected item-total correlations ranged from .54 to
.68. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.
Keywords: Positive thinking skills, validity, reliability, confirmatory factor analysis

GĐRĐŞ
Kardeşim sen düşünceden ibaretsin.
Geriye kalan et ve kemiksin.
Gül düşünürsün, gülistan olursun.
Diken düşünürsün dikenlik olursun
Mevlana
Đnsan doğası gereği düşünebilen bir varlıktır ve düşünme yeteneği insan olmanın en
önemli özelliklerinden biridir. Düşünme bilginin zihinsel olarak ortaya sunumunun işlenmesi
şeklinde tanımlanabilir ve bir beceri olarak değerlendirilebilir. Demir ve EnginsoyOsmanoğlu’na (2013) göre düşünme, insanın karşılaştığı güçlükleri ya da problemleri
önceden kestirmesine yardımcı olarak, bu güçlük ve problemlere karşı hazırlıklı olmasında ve
onlarla baş edebilmesinde önemli bir rol oynar. En basit işten en karmaşığa kadar, ileri
görüşlülük ve doğru davranış ancak geliştirilmiş bir düşünme gücünden kaynaklanır.
Belirli bir düşünme tarzı, bireylerin yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları olayları
yorumlarken bilgiyi seçip işleme şekilleri olarak tanımlanabilir. Bu tarz, bireysel farklılıklara
göre değişkenlik gösterir. Herhangi bir olayı bazı bireyler olumlu bir şekilde yorumlarken,
başka bir birey aynı olayı olumsuz bir şekilde ele alabilir (Erez, Johson, & Judge, 1995).
Düşünme tarzları, bireylerin sahip oldukları yeteneklerin kullanımında bir tercih durumudur.
Bireyler karşılarına çıkan herhangi bir durumda kendilerini ifade etmenin ya da kontrol
∗
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etmenin bir biçimini seçerler (Çubukçu, 2004). Olumlu bir bakış açısına sahip olan ve
yaşadıkları olayları, çevrelerinde olup bitenleri olumlu bakış açısı ile değerlendirebilen
bireyler; başkalarına oranla daha çok olumlu deneyime sahip olmakta, yaşamda daha başarılı
olmakta ve etkinliklerinde kendilerini genellikle daha enerjik ve mutlu hissetmektedirler
(Öğretir, 2004).
Freitag’a (2003) göre bireyin sahip olduğu düşünceler, varlığının temel unsurlarından
biridir ve organları gibi önemli işleve sahiptir. Düşüncelerin genel işlevi; bireyin içinde
yaşadığı topluma ve çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve böylece yaşamını sürdürme
şansını arttırmaktır. Bireylerin iki önemli nedene bağlı olarak olumlu düşünmeye ihtiyaçları
vardır. Olumlu düşünce, bireyin günlük yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir motivasyon
kaynağı ve varoluş düzeyinin kalitesini yükseltmeye yarayan önemli bir araçtır. Olumlu
düşünme, bireyin olayların daha berrak yönlerine bakması olarak ele alınabilir. Genel
özellikleri barındıran bir kavram olan pozitif düşünme, bireyin konuşmasında,
davranışlarında, hislerinde ve düşüncelerinde yansımaları olan kapsamlı bir tutum olarak
tanımlanabilir (McGrath, 2004).
Bilişsel bir süreç olan olumlu düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanma, bireyin
olumlu imgeler oluşturmasına, iyimser fikirler geliştirmesine, problemlere uygun çözümler
bulmasına, olumlu kararlar almasına ve hayata daha mutlu bakabilmesine yardım eder.
Olumlu düşünme becerileri kullanmak, gerçekçi değerlendirmeler yapma ihtiyacını göz ardı
etmek değildir. Aksine olumlu düşünme, bireylerin karşı karşıya kaldığı olayların ve
durumların, olumlu ve olumsuz yönlerini kabul etmesinin ardından olumlu bir şekilde
odaklanması ve yorumlamasıdır (Bekhet & Zauszniewski, 2013; Tod, Warnock, & Allmark,
2011). Başka bir deyişle olumlu düşünme, olumsuz bir olayın anlamını olumluya
dönüştürmedir. Pozitif düşünme becerilerini etkin bir biçimde kullanan bireyler, içinde
bulundukları koşullarla iyimser bir şekilde yüzleşir, stresli bir durumla karşılaştıklarında bu
durumu kontrol edilebilir olarak değerlendirir, işlevsel ve etkili baş etme stratejileri kullanır.
Pozitif düşünenler yaşamlarının iyi gittiğini, hedeflerinin karşılandığını ve yeterli kaynaklara
sahip olduklarını hissederler (Carver & Scheier, 1998; Cantor ve diğerleri, 1999). Olumlu
düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmek, bireyin stres yaratan olaylarla daha iyi
başa çıkmasına yardımcı olur, olumlu sonuç beklentilerini yükseltir (Naseem & Khalid,
2010).
Bireyin olumlu düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanması, bireye çeşitli yönlerden
fayda sağlayabilir. Özellikle son dönemde pozitif psikolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte
olumlu düşünmenin, olumlu duyguların ve davranışların hem psikolojik hem de fiziksel iyi
olmaya etki edebileceğini gösteren çalışmalar da artış göstermiştir (Fredrickson 2001;
Naseem & Khalid, 2004). Yapılan çalışmalar, olumlu düşünmenin hasta bireylerin hastalık
deneyimleriyle daha iyi başa çıkabilmelerine ve iyileşme ihtimalinin artmasına yardımcı
olduğunu göstermiştir (McGrath, Jordens, Montgomery, & Kerridge, 2006). Pozitif düşünme,
olumlu duygular ve iyimserlik, umut ve neşe gibi yapılarla yakından ilişkilidir (Naseem &
Khalid, 2010). Ayrıca olumlu düşünme becerilerinin yaşam kalitesi, daha düşük düzeyde
depresyon yaşama, yaşam doyumu, fiziksel ve psikolojik iyi olma, beceriklilik ve yaşam
anlamı gibi birçok uyumlu değişkenle pozitif ilişkisi vardır (Bekhet & Zauszniewski, 2013;
Lightsey & Boyraz, 2011; Zauszniewski, Bekhet, & Suresky, 2009).
Bireyin olumlu düşünme becerilerini etkin bir şekilde kullanması, psikolojik ve fiziksel
sorunlarla başa çıkabilmesi ve hem psikolojik hem de fiziksel iyi oluş düzeyinin artması ile
ilişkili olabilir. Ayrıca olumlu düşünmenin geliştirilmesi ve uygulanması, bireyin tüm yaşam
alanlarında etkili olabilecek bir durumdur. Dolayısıyla bireyin olumlu düşünme becerilerini
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daha fazla kullanabilmesine yönelik müdahaleler hedeflemek önemlidir (Bekhet &
Zauszniewski, 2013; Karagöz, 2011). Bu nedenle bireylerin olumlu düşünme becerilerini
değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçları bu tür çalışmalar için oldukça
gereklidir. Bu çalışmanın amacı Bekhet ve Zauszniewski (2013) tarafından geliştirilen Pozitif
Düşünme Becerileri Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini
incelemektir.
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri yaşları Sakarya, Ağrı Đbrahim
Çeçen ve Kocaeli Üniversitelerinde öğrenim gören ve 18 ile 29 arasında değişen 295 (160 kız,
135 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışma grubunun yaş ortalaması
20.7’dir.
Veri Toplama Aracı
Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği (ODBÖ): Bireyin işlevselliğinin uyumlu olmasında
ve yaşam kalitesinin gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olan olumu düşünme becerilerinin
ne sıklıkla kullanıldığını değerlendirmek amacıyla Bekhet ve Zauszniewski (2013) tarafından
geliştirilen Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği 8 maddeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçek
4’lü bir derecelendirmeye sahiptir (“0” Hiçbir zaman, “1” Nadiren, “2” Genellikle, “3” Her
zaman). Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar olumlu düşünme
becerilerinin daha sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek
puan 24, en düşük puan 0’dır. Ölçeğin uyum geçerliği için yapılan çalışmada pozitif düşünme
becerileri ile depresyon (r= -.45,) arasında negatif; genel iyi olma (r= .40) ve beceriklilik (r=
.63) arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı .90 olarak bulunmuştur.
Đşlem
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeği geliştiren Abir K. Bekhet ile
elektronik posta yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin
alınmıştır. Đlk aşamada ölçeğin Đngilizce formu, iyi düzeyde Đngilizce bilen 2 öğretim
üyesinden oluşan bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe
formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve Đngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir.
Daha sonra Türkçe form anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler
yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form
psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve değerlendirme anabilimdallarında görev yapan
olan 3 öğretim üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı düzeltmeler yapılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç
tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 (Jöreskog &
Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.
BULGULAR
Madde Analizi ve Güvenirlik
Ölçeğin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .54 ile
.68 arasında sıralandığı görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .87 olarak
bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de görülmektedir.

267

AKADEMĐK BAKIŞ DERGĐSĐ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Tablo 1. Pozitif Algı Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam
Korelasyon Katsayıları
Madde No
rjx
1
.54
2
.65
3
.61
4
.65
5
.59
6
.68
7
.66
8
.61
Yapı Geçerliği
Olumlu Düşünme Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin
doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksleri (x²= 25.66, sd= 19,
RMSEA= .035, NFI= .99, NNFI= .99, IFI= 1.00, RFI= .98, CFI= 1.00, GFI= .98, AGFI= .96,
SRMR= .027) tek boyutlu ve faktör yükleri .56 ile .75 arasında sıralanan modelin iyi uyum
verdiğini ortaya koymuştur (Hu & Bentler, 1999). Ancak 1.-2. maddeler arasında ikili hata
kovaryansı tanımlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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TARTIŞMA
Bu çalışmada Bekhet ve Zauszniewski (2013) tarafından geliştirilen ve pozitif
düşünmenin hangi sıklıkta kullanıldığını ölçmeyi amaçlayan Olumlu Düşünme Becerileri
Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü çalışma grubu,
sayı bakımından istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterliliktedir (Tabachnick & Fidell,
2007).
Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde DFA kullanılmıştır. Yapılan DFA sonucunda
elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde, tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin
orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyumlu olduğu görülmüştür (Hu &
Bentler, 1999). Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkçe formunun güvenirlik katsayısının
yüksek bulunması güvenirliğin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda
kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Sipahi,
Yurtkoru, & Çinko, 2008) dikkate alınırsa, ölçeğin Türkçe formunun güvenirliğinin
sağlandığı görülmektedir. Öte yandan yapılan madde analizi sonucunda ölçeğin maddetoplam korelasyon katsayılarının .30 ölçütünü karşıladığı görülmüştür. Madde-toplam
korelasyon katsayılarının yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri
ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Özdamar, 2004) göz önüne alındığında,
madde toplam korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara göre ölçeğin kullanıma hazır
olduğu belirtilebilir. Pozitif düşünme becerilerinin farklı örneklem grupları tarafından da
kullanabilecek potansiyele sahip bir yapı olduğu ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmalarının üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı göz önüne alındığında farklı örneklem
gruplarından oluşan bir grup üzerinde de çalışma yürütülebilir. Ayrıca ölçeğin test tekrar-test
güvenirliğinin incelenmesi de ilerideki çalışmalar için oldukça önemlidir. Son olarak ölçeğin
uyum geçerliğini belirlemek amacıyla, geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle
uyarlanan bu ölçek arasındaki ilişkiler incelenebilir.
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GÖÇ MAĞDURU YAŞLILAR: ERZURUM-OLTU-İNANMIŞ KÖYÜ ÖRNEĞİ
Dr. Buket ÇAKIR

Arş. Gör. Hayrettin ŞAHİN

ÖZ
Yoğun göç veren köyler, çoğunlukla çalışma çağındaki nüfusun yaşlıları köyde bırakıp gitmesi ve
yaşlandığında çocuklarını gittiği yerde bırakıp geri dönmesi şeklinde gerçekleşen nüfus hareketleriyle giderek
yaşlılara terk edilmiş, ıssızlaşmış ve bunun sonucunda yaşlılar yalnız kalmış ve muhtaç duruma düşmüşlerdir. Bu
çalışmayla, köylerde yaşayan yaşlıların sorunlarının görülüp çeşitli sosyal politikalarla çözüm üretilmesine
yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu Araştırma, Erzurum İli, Oltu İlçesi, İnanmış Köyünde mevcut koşulları
tanımak ve çoğunluğu oluşturan yaşlı nüfusun sorunlarını tespit etmek için yapılan nitel bir araştırmadır.
Araştırmada ele alınan yaşlı grubunun içinde bulunduğu sosyal yapı dikkate alınarak gündelik yaşam örüntüsü
irdelenmiştir. Yorumlayıcı etkileşimcilik ile etnografik yaklaşımlarından yararlanılarak katılımcı gözlem, yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler yapılmıştır. Yorumlanarak anlamlandırılan bulgulara (yalnızlık
ve muhtaçlık) ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırsal yaşam, yaşlıların sorunları, köyde gündelik yaşam, göç sonrası

OLD PEOPLE THE VICTIMS OF MIGRATION: CASE OF ERZURUM-OLTUINANMIS VILLAGE
ABSTRACT
Emigrant villages are abondoned and deserted to the elders with the population movements as working
age populaiton's leaving elders in village and returning back when they are old and leave their children there; as
a result, old people become alone and needy. In this study, it is aimed to determine elders' problems and help to
find solutions with various social policies. This study is a qualitative research to understand the present
conditions of Inanmis village of Oltu district of Erzurum province and to detect the problems of old people that
is the majority of population. Considering the social structure of the daily life patterns of the old people were
examined. With the help of interpretive interactionism and ethnographic approaches participant observation, a
semi-structured, unstructured interview was conducted. Some suggestions related to the findings (desolation and
neediness) that were become meaningful by interpretation were made.
KeyWords: Rural life, problems of elderly, daily life in the villiage, after migration

1. GİRİŞ
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payı
giderek artmaktadır. Türkiye’de 2007 yılında yaşlı nüfusun (65 yaş ve üstünün) diğer nüfusa
(0–64 yaş arası) oranı 0,076 iken; bu oran 2013 yılında 0,083’e çıkmıştır. Yaşlı nüfusun
yükselme eğilimi aynı yıllar arasında kadınlarda 0,088’den 0,095’e çıkarak daha belirgin bir
hal almıştır (TÜİK, ADNKS, 2014). 2020 yılında Türkiye nüfusunun 87 milyona varacağı,
yaklaşık 7 milyonunu ise 65 yaş ve üstü nüfusun oluşturacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun
yükselme eğilimi, Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük olmakla birlikte; yaşlı nüfusun
nitelikleri üzerinde daha fazla düşünmemizi, sorunlarını ortaya çıkarmamızı ve çözümlerine
yönelik uygulamaları bir an önce hayata geçirmemizi gerektirmektedir.
Yaşlanma bedensel olarak kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak bu süreç beraberinde
toplumun örgütlenme biçimine ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişen
ve çeşitlenen sorunları da beraberinde getirmektedir. Modern toplumda aile bağlarını
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
cakirbuket@gmail.com

Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
Doktora Öğrencisi, sahinhayrettin@gmail.com
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zayıflatan ve bireylerin sorumluluk anlayışlarını değiştiren gelişmeler, yaşlı nüfusun
sorunlarını daha görünür hale getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde yaşlılık ve özellikle yaşlıların
ekonomik ve sağlık açısından yetersizliği sorunu çeşitli sosyal devlet teknikleri aracılığıyla
çözülmeye çalışılmaktadır. Örneğin; refahın büyük ölçüde piyasadan karşılandığı AngloAmerikan modeli içinde yer alan ülkelerde yoksul yaşlıları da içeren seçilmiş dezavantajlı
gruplara yönelik sosyal yardımlar öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde de, 1980
sonrası ön plana çıkan tamamlayıcı refah devleti anlayışı gereği sadece ihtiyaç içindekilere
müdahale edilmektedir. Sosyal refahın sağlanmasında ve yaşlılara yardım ve dayanışmanın da
dâhil olduğu çeşitli sosyal hizmetlerde alt yüklenicilere de önemli rol verilmektedir. “Refah
karması” olarak adlandırılan sivil sektör, gönüllü sektör, özel sektör, yerel yönetimlerin
organizasyonları ve dini kurumlar vb. devletin yanında yer almaktadır (Özdemir, 2004).
Gelişmiş sosyal devlet örneği veren Almanya’da yaşlı ve bakıma muhtaçlara yönelik
hizmetler, belediyelere bağlı resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle kiliseler
tarafından verilmektedir. Yaşlı ve bakıma muhtaçlar için sağlık sigortası kurumlarına bağlı
bakım sigortası da mevcuttur. Bakıma muhtaç yaşlıların, isteğe bağlı olarak ya aile fertleri ya
da sağlık sigortaları tarafından tanınmış olan bakım kuruluşlarınca evde bakımları
yapılabilmektedir. Yaşlılara daha iyi yaşam standardı sağlamayı amaçlayan bu uygulamalara
rağmen sorunlar bütünüyle çözmüş değildir. Örneğin, Almanya’da yaşlıların sağlık bakım
sigortasından yararlanabilmesi için katkı payı vermeleri gerekmektedir. Katkı payı, yaşlıların
gelirleri bugün için 2.500 Euro’nun altında ise birinci derecedeki aile fertlerinin gelirlerinden
karşılanmaktadır. Buna kira, mutfak, elektrik ve su giderleri yanında yaşlılığa bağlı sağlık
sorunlarıyla ilgili sürekli artan harcamalar da eklendiğinde özellikle alt ve orta gelir grubunda
yer alan emekli yaşlıların giderek yoksullaştığı daha açık görülmektedir (Kaya, sosyal hizmet
uzmanı, kişisel görüşme).
Çoğunlukla gelişmemiş ülkelerin sorunu olarak görülen fakirlik, tüm dünyada
yaygınlaşırken; gelişmiş ülkelerde sosyal bağların zayıflamasıyla ilişkilendirilen yaşlı
yalnızlığı sorunu da giderek genelleşmektedir.
Ülkemizde yaşlıların karşılaştığı sorunlar, bakıma muhtaçlık, sağlık, düşük gelir
düzeyi, yalnızlık, ekonomik ve sosyal kaynaklara ulaşmadaki zorluk, küresel krizlerin mali ve
kültürel etkileri, uyum ve sosyal politika eksiklikleri olarak belirtilmektedir (Danış,2009:
68).Bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta ve sosyal
politikalar uygulanmaktadır. 1977 yılından beri 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz
vatandaşlara aylık verilmektedir. Ancak Almanya ile karşılaştırıldığında bu aylığın oldukça
düşük olduğu görülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, diğer bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, yaşlılara yeme-içme,
barınma, psiko-sosyal destek vb. hizmetlerin sunulduğu huzurevleri işletmektedir. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ayrıca kurumda ve evde bakım hizmeti verilmektedir.
Belediyeler ise ücretsiz muayene ve ilaç yardımı yapmakta, gıda, yakacak, ev temizliği
hizmetlerine destek vermekte ve belediye otobüslerinden ücretsiz veya indirimli
yararlanmalarını sağlamaktadır. Gelişmiş belediyeler ayrıca danışmanlık ve poliklinik
hizmetleri, aşevinden evlere yemek dağıtımı, nakdi yardım, ambulansla evden sağlık hizmeti
vermektedir. Yaşlıların özel gün kutlamalarına, sinema ve tiyatro etkinliklerine, davetlere
katılımları sağlanmakta ve gezi programları düzenlenmektedir (ÖYHGM, 2012). Bu sosyal
hizmet ve yardımların, hükümetler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kır kent
ayrımı yapılmadan yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ancak pratikte kırsal bölgelerdeki yaşlılara
çok fazla ulaşamadığı görülmektedir.
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Giddins, (2008: 425) sosyal refahın sağlanmasındaki kurumsal sorumluluğun devletten
özel sektöre, gönüllü kuruluşlara ve yerel topluluklara bırakılmasını, bireylerin kendi aile ve
topluluklarına yönlendirilmesi süreci olarak ifade etmektedir. Türkiye’de aile, geçmişten bu
yana bizzat üyelerini koruma işlevini, devletten aldığı koruma güvencesinin katkısıyla yerine
getirmeye çalışan bir kurumdur. Aile, halen Devletin koruma güvencesinin yetersiz kaldığı
durumlarda da kendi ürettiği ya da var olana eklemlediği çeşitli mekanizmalarla varlığını
devam ettirmektedir. Ancak aile kurumunun koruma işlevi de, çoğu zaman kırsal kesimde
çocukların kente göç etmesiyle yalnızlaşan yaşlılar için mümkün olamamaktadır.
Kırsal nüfusu azaltan, kentsel nüfusu ise artıran en temel olgu olarak ortaya çıkan
kırdan kente doğru yaşanan nüfus hareketi, kırsal bölgelerdeki toplam nüfus içerisinde yaşlı
nüfusun oranını da artıran bir etken olarak düşünülebilir. Ancak ülkemizde özellikle yoğun
göç veren Doğu Anadolu bölgesinde yer alan iller ve kırsalları arasında yaptığımız bir
karşılaştırmada yaşlı nüfusun hem yoğunluğunun hem de niteliğinin farklılaştığı tespit
edilmiştir. Örneğin; gelişmişlik düzeyi en düşük illerimizden biri olan Ağrı ili ile kırsalı
arasında yaşlı nüfus yoğunluğu açısından belirgin bir farklılık yoktur (TÜİK, 2014). Hatta
beklenenin aksine kırsal nüfus içinde yaşlı nüfus oranı oldukça düşüktür. Buna karşılık, Doğu
Anadolu’nun gelişmiş illerinden biri olan Erzurum ilinin kırsalında hem nüfus yoğunluğu
daha düşük, hem de toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun payı yüksektir. TÜİK, 2007 nüfus
verilerine göre, Türkiye genelindeki yaşlı nüfusun, yaşlılar dışındaki nüfusa oranı 0, 076 iken;
Erzurum’un Oltu ilçesinde bu oran 0,124’tür. TÜİK, 2013 verilerine göre bu oran Türkiye
genelinde 0,083’e; Oltu’da 0,137’ye ulaşmıştır. Oltu’da yaşlı nüfus oranı, Türkiye genelindeki
yaşlı nüfusa göre hem daha yüksek, hem de daha hızlı artmaktadır.
Yaşlı nüfus oranları neden kentlerde çoğunlukla düşerken; bazı köylerde sürekli artma
eğilimindedir? Yaşlı nüfusun yapısal özellikleri nelerdir? Neden yaşlı nüfus niceliksel ve
niteliksel olarak bölgelerarasında ve aynı bölge içindeki benzer yerleşim yerlerinde
farklılıklar göstermektedir? Köylerde göç mağduru olarak tanımlayabileceğimiz yaşlıların
durumları nasıldır, beklentileri nelerdir? Ülkemizde kapsamını daha da genişletebileceğimiz
bu sorular doğrultusunda yapılacak araştırmalara ve ortaya çıkacak bulgular ışığında
uygulamaya konulacak sosyal politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Sorunların giderek küreselleştiği ve karmaşık hale geldiği dünyamızda makro
ölçekteki sorunlarla baş edebilmek zorlaşmakta ve analiz birimleri küçültülerek özel koşullar
öne çıkarılmaktadır. Bu Araştırmanın amacı, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir köy olan
Erzurum İlinin Oltu İlçesine bağlı İnanmış Köyü’nde mevcut koşulları tanımak ve yaşlı
nüfusun sorunlarını tespit etmektir.
2. YÖNTEM
Bu Araştırma, konuya yorumsamacı bir yaklaşımla kendi doğal ortamında yaklaşan
nitel bir araştırmadır. Araştırmada, yorumlayıcı etkileşimcilik ile etnografyadan
yararlanılmıştır. Doğal ortam içinde ele alınan konu anlamlar yoluyla yorumlanmıştır (Denzin
ve Lincoln, 2003: 1-45). Denzin’e göre, yorumlayıcı etkileşimciliğin konusunu, bireylerin
kendi hayatlarına verdikleri anlamları değiştiren ve biçimlendiren deneyimler oluşturmaktadır.
Bireyin hayatında önemli izler bırakan bu deneyimler birer etkileşim uğrağıdır. Bireyin
deneyimlediği sorun karşısındaki değişimi, ilişki ağlarının, davranış örüntülerinin de
değişimine yol açacağından kişinin yaşamındaki bu uğraklar, sosyal ve kamusal dünyasında
da gözlenebilecektir. Denzin’e göre, sorunlar her zaman biyografiktir, oysa kamusal konular
her zaman tarihsel ve yapısaldır. Biyografi ve tarih, her zaman bireysel yaşamı ve onun
sorunlarını, kamusal olanla, tarihsel-sosyal yapıyla bağlantılandıran yorumlama sürecinde
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birleşmektedir (Denzin, 1989, aktaran Çelebi, 2004: 206-217). Araştırmada kullandığımız
etnografik yaklaşım ise, kültürel bağlamı içinde bireyleri gözlemleyerek rutini kendi doğal
çevreleri içinde anlamayı sağlamaktadır.
Veriler, Nisan 2014-Ekim 2014 tarihleri arasında 6 aylık bir süre içinde temel
etnografik veri toplama tekniği olan katılımcı gözlem ve mülakatlar yoluyla toplanmıştır.
Gözlem ve alanla ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler katılımcıların verdikleri
anlamlar yoluyla mekanik olmayan bir tarzda yorumlanarak sosyal yapıya bağlanmıştır.
23 katılımcıyla söyleşi tarzında ve esnek akışta yapılan görüşmeler, alanla ilgili
gözlem ve incelenen kaynaklar yoluyla edinilen kanaatler doğrultusunda yarı yapılandırılmış
ve etkileşim içinde kendiliğinden ortaya çıkan yapılandırılmamış biçimde gerçekleşmiştir.
Katılımcıların yaşam dünyaları hakkında ne düşündükleri ve hissettiklerini istedikleri şekilde
ifade edebilmelerine olanak veren zeminin hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Görüşme
öncesi araştırmacı kimliği açıklanmış ancak araştırmacının alana kişisel ağlarla dâhil olması,
kültürel atmosfere uyumlu davranış göstermesi ve görüşmelerde içtenlikli davranış
sergilemesi araştırmacı kimliğinin öne çıkarmasını engellemiştir. Yine görüşme öncesi
katılımcılara hazırlanan etik bildirim okunarak onaylarına sunulmuştur. Deşifre edilerek
metne dönüştürülen mülakatlarda araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri
kullanılmamış, K1’den K23’e kadar kodlandırılmış, görsel kayıtlarda ise kişilere yönelik
doğrudan görüntü alınmamaya çalışılmıştır.
Mülakat Katılımcılarının Özellikleri
K1,85 yaşında kadındır. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K1 ninenin eşi ölmüştür. Hanesinde bekâr
oğluyla birlikte yaşamaktadır.
K2,72 yaşında kadındır. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K2 nine evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K3,77 yaşında erkektir. 1 erkek 2 kız çocuğu olan K3 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K4,81 yaşında kadındır. Çocuğu olmayan K4 ninenin eşi ölmüştür. Hanesinde yalnız
yaşamaktadır.
K5,65 yaşında erkektir. 1 erkek 1 kız çocuğu olan K5 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K6, 69 yaşında erkektir. 3 erkek, 2 kız çocuğu olan K6 dede evlidir. Hanesinde eşi ve bekâr
kızıyla birlikte yaşamaktadır.
K7, 68 yaşında erkektir. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K7 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K8, 72 yaşında erkektir. 2 erkek, 3 kız çocuğu olan K8 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K9, 73 yaşında erkektir. 1 erkek, 5 kız çocuğu olan K9 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K10, 75 yaşında erkektir. 2 erkek, 3 kız çocuğu olan K10 dede evlidir. Hanesinde eşiyle
birlikte yaşamaktadır.
K11, 78 yaşında erkektir. 2 erkek çocuğu olan K11 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K12, 78 yaşında erkektir. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K12 dede evlidir. Hanesinde eşi, köyde
kalan evli oğlu ve torunlarıyla birlikte yaşamaktadır.
K13, 74 yaşında kadındır. 1 erkek, 2 kız çocuğu olan K13 nine evlidir. Hanesinde eşiyle
birlikte yaşamaktadır.
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K14, 72 yaşında erkektir. 3 erkek, 3 kız çocuğu olan K14 dede evlidir. Hanesinde eşi ve 1
erkek, 1 kız bekâr çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır.
K15, 66 yaşında erkektir. 2 erkek, 4 kız çocuğu olan K15 dede evlidir. Hanesinde eşi ve bekâr
kızıyla birlikte yaşamaktadır.
K16, 75 yaşında erkektir. 5 erkek, 1 kız çocuğu olan K16 dede evlidir. Hanesinde eşi ve bekâr
oğluyla birlikte yaşamaktadır.
K17, 74 yaşında kadındır. 2 erkek, 4 kız çocuğu olan K17 nine evlidir. Hanesinde eşi ve bekâr
oğluyla birlikte yaşamaktadır.
K18, 77 yaşında erkektir. 3 erkek, 3 kız çocuğu olan K18 dedenin eşi ölmüştür. Hanesinde
yalnız yaşamaktadır.
K19, 60 yaşında erkektir. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K19 dede evlidir. Hanesinde eşiyle
birlikte yaşamaktadır.
K20, 67 yaşında erkektir. 3 erkek çocuğu olan K20 dede evlidir. Hanesinde eşiyle birlikte
yaşamaktadır.
K21, 79 yaşında kadındır. 4 kız çocuğu olan K21 ninenin eşi ölmüştür. Hanesinde yalnız
yaşamaktadır.
K22, 68 yaşında kadındır. 3 erkek, 4 kız çocuğu olan K22 nine evlidir. Hanesinde eşi ve bekâr
olan 1 kız ve 1 erkek çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır.
K23, 66 yaşında kadındır. 3 erkek, 1 kız çocuğu olan K23 nine evlidir. Hanesinde eşiyle
birlikte yaşamaktadır.
3. İNANMIŞ KÖYÜNÜN SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN BULGULAR
Temel yerleşme birimlerinden biri olan köy, içinde yaşayanların yaşam biçimini
şekillendirirken, sosyal çevrenin ve sosyal bağların niteliğinden köy ahalisinin özellikleri elde
edilir.
3.1. Fiziki Özellikler
İnanmış Köyü, Erzurum ilinin kuzeydoğusunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu
Bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Oltu ilçesine bağlıdır. Erzurum iline 80 km. Oltu
ilçesine ise 28 km. uzaklıktadır. Karasal iklim koşullarının etkisi altındaki Köyde yazlar
genellikle ılık, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer.

Resim 1. Ülkemizde çoğunlukta olan
toplu köy tiplerinden biridir.

Resim 2. 1925 rakımlıdır.
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Köyde halen kullanılan toplam kırk beş mesken
mevcuttur. Yapıları iklim koşulları ve tabiat örtüsü ile ilişkili
olan meskenler, 1960’larda başlayan göç sürecinde bazı
değişiklikler geçirmiştir. 1970’li yıllardan önce yapılmış
evler tek katlı ve şömineli tek odadan oluşmaktadır. Odanın
bir köşesinde günlük kullanılan araç gereçlerin bulunduğu
bu meskenlerde hâlihazırda oturan yoktur.1970’li yıllarda
yapılan meskenler ise, bir oda bir sofa şeklindedir.
Genellikle büyük aile düzenine göre yapılanlarda her evli
çocuk için kapısı ayrı olan ve bir oda-sofadan oluşan
bölmeler vardır. Altı ve üstü tahta döşeli olan bu evlerin
sofası yaklaşık 8metrekare, odası 16 metrekaredir. Odada
yatma yeri, seki olarak adlandırılan oturma yeri ve soba; sofada yataklar, çamaşırlar, günlük
kullanılan araç gereçler bulunmaktadır. Banyo yoktur, tuvaletler ise evin dışında ve yakınında
bir yerdedir. Bazen iki katlı da yapılan evlerin üst katı kerpiç, alt katı taş duvar, çatısı ise
sactır. Her evin mutlaka bazen ayrı, bazen de bitişik yapılmış; içerisinde yiyecekler, mutfak
takımları vb. bulunan bir kileri vardır.
1990’lı yılların sonlarına doğru Köyde fark edilir bir değişim yaşanmıştır. Bu sosyal
değişim en çok evlerde gözlenmiştir. Tek katlı daire tipinde ve geçmişe göre daha modern
yapılan evlerde evli çocuklar için ayrı kapılı oda-sofa bölmesinin yerini, sayısı 3’e 4’e çıkan
ve yatak odası, misafir odası, oturma odası şeklinde ayrılan odalar alır. Mutfaklarda tabak,
tencere gibi araç gereklerin bulunduğu dolaplar ve yemek pişirmek için tüple kullanılan bir
ocağın yer aldığı bir düzen kurulmuştur. Banyo yeri yapılır, tuvalet içeriye alınır.1990’lı
yıllarla beraber artık evlerin yanında, ot depolarının (merek), ahırların üzeri de sacla örtülmüş,
telefon, çamaşır makinası, buzdolabı, bulaşık makinası, televizyon, elektrikli fırın vb. aletler
görülmeye başlamıştır. Bugün özellikle buzdolabı ve telefon hemen hemen her evde vardır.
Isınma için 1990’lı yıllar ve öncesinde neredeyse köyün tamamı tezek ve odun
kullanmaktayken; şimdi çok az tezek, çoğunlukla odun-kömür kullanılmaktadır. Kömürün
hava kirliliğine sebep olduğu köylülerce sıklıkla vurgulanmasına rağmen, hem köyde odun
getirecek genç kalmaması, hem de sosyal yardım olduğu için bedava olması kullanımı
artırmaktadır.
Resim 3. Resim 3. Kışın hava sıcaklığı
ort. -15; en çok -40 derecedir

Resim 4. Sac kaplı çatılar, ot depolama yeri
ve kiler olarak kullanmaya elverişli hale
gelmesi için yüksek tutulmuştur.

Resim 5. Bazı evler ahıra çok yakın, bazıları
ise yaklaşık 100 metre mesafededir.
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Köyde halen içme suyu, kanalizasyon şebekesi,
elektrik, sabit telefon, bir cami ve bazı ucuz tüketim
maddelerinin ve ev tipi gaz tüpünün satıldığı bir dükkân
bulunmaktadır. Buna karşılık, ne okul, ne de sağlık
ocağı/evi vardır. Köyde doğup büyümüş imam dışında
devlet memuru yoktur. Sağlık ocağı ve fırın olmaması en
yakın
ilçe
merkezi
olan
Oltu’yla
ilişkileri
yoğunlaştırmaktadır. En temel ihtiyaç maddesi olan ekmek
çoğunlukla imece yoluyla yapılabilmekle birlikte; hazırlık
aşamasındaki güçlükler nedeniyle bazen ilçe merkezine
gidenlere sipariş verilerek sağlanmaktadır. Siparişle ekmek
getirenler daha çok güçsüz ve hasta yaşlılardır. Son iki
yıldan beri ise, sadece yaz aylarında bir kamyon üstünde gelen gezici bir bakkal-manavdan
ekmek, sebze ve meyve, meyve suyu, yumurta vb. ihtiyaçlarını gidermektedirler.
Resim 6. 1970’li yıllarda yapılmış 4 ayrı
kapısı olan 2 katlı bir ev.

3.2. Demografik Özellikler
TÜİK verilerine göre köyün nüfusu 2007 ile 2013 yılları arasında sırasıyla, 170, 166,
175, 162, 154, 135, 127’dir. Araştırma yapılan 2014 Nisan Ayı itibariyle ise nüfus 116 olarak
tespit edilmiştir. Bununla birlikte; kış aylarında azalan köy nüfusu, yaz aylarında ve özellikle
bayramlarda anne ve babalarını ziyarete gelen yakınlarla artmaktadır.
İnanmış Köyü nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:
Yaş Grubu
0-14 Yaş
15-50 Yaş
50-64
65 Yaş ve Üstü
Toplam

Kişi Sayısı
9
32
9
66
116

Toplam Nüfusa Oranı
% 7,75
% 27,58
% 7,75
% 56,89
% 100

Köyde 65 yaş ve üstü yaşlı grubunda 66 kişi bulunmaktadır. Yaşlılık sosyolojik açıdan
bir toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği
değerlerle ilgilidir. İnanmış Köyü’nde yaşlılığa ilişkin değer ve tutumlar yaygın anlayışa göre
oldukça farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün biyolojik yaşlanmayı esas alan bir
sınıflandırmasına göre, 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri
yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık kategorisine alınmıştır. Köyün sosyo kültürel anlayışına göre,
50 yaşını geçmiş torun torba sahibi olmuş herkes yaşlı olarak görülmektedir. Toplam nüfusa
oranı yaklaşık % 57 olan 65 yaş ve üstü yaşlı grubuna, 50-64 yaş arası grubu da eklediğimiz
de Köydeki yaşlı oranı yaklaşık % 65 olmaktadır. Bununla birlikte; 15 yaş üstü gençlerin
Köyden ayrılma eğilimi taşıdığı göz önüne alındığında yaşlı nüfusunun daha da artacağı
söylenebilir.
Köyde ortalama eğitim düzeyi düşüktür. Okuryazarlık oranı erkeklerde kadınlara göre
daha yüksektir. Erkeklerin çoğu okuryazar olmaların rağmen ilkokul diploması olan çok azdır.
Hâlihazırda ilköğretim çağında 4 çocuğun olduğu köyde okul bulunmadığı için çocuklar civar
köydeki bir okula gitmektedirler.
Bugün köyde içinde yaşanılan 45 hanenin hepsinde 65 yaş ve üstü yaşlı
bulunmaktadır. Hanelerin % 46,6’sında( 21 hane) karı-koca yaşlılar vardır. Kocası ölmüş 4
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yaşlı nine, çocuklarıyla birliktedir. Hanelerin % 35,5’inde (16 hane) yaşlı karı-koca
çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır. Tek kişilik hanelerin oranı ise % 8,8’dir. Dört tane olan tek
kişilik hanelerin birinde 77 yaşında bir dede, diğerlerinde 79, 81 ve 85 yaşlarında nineler
yaşamaktadır. Tek başına yaşayan yaşlı nüfus özellikle Avrupa ülkelerinde olağan, Türkiye’de
çok nadir görülmektedir. Hele hele geleneksel köy ailesinde yaşlıların ayrı evde oturması dahi
düşünülemez iken; İnanmış Köyünde yalnız yaşayan yaşlıların yaşlı nüfusuna oranı %6;
toplam nüfusa oranı % 3,6’dır. Göç, ebeveynler, evli kardeşler ve onların çocuklarının aynı
çatı altında ayrı bölmelerde birlikte yaşadıkları büyük aile düzenini değiştirmektedir.
1990’lara kadar olan göç sürecinde en azından bir çocuğun ebeveynlerle birlikte kalması
sağlanırmış. Genellikle evlenen büyük erkek çocuk ayrı ev açar, evlenen küçük erkek çocuk
baba evinde kalırmış. 1990 sonrasında aile göçleri başladığında artık karı-koca aile yapısı
yaygınlaşmaya başlamıştır.
3.3. Nüfus Hareketleri
Kendince neden- sonuç analizi yapan 78 yaşındaki K11 dede, bugünden geçmişe
bakıyor ve göçe yol açan koşulları 19. Yüzyılda başlayıp Birinci Dünya Savaşına kadar süren
Rus işgallerine bağlıyor.
“Köydeki birçok kişi farklı yerlerden gelmiş, özellikle Rusya ile yapılan savaşlar
sonucu birçok kişi göç etmiş başka yerlere, bir kısmı gidilen yerlerde kalmışlar, bir kısmı ise
geri dönmüş, daha öncesinde bu köyde yaşayanlar da başka yerlere göç etmişler. Rus işgali
olduğu sırada köylüler hemen her şeyi bırakıp kaçarmış, bazıları köyün dağlarında vakit
geçirir, Rusların gitmesini beklermiş, bazıları ise uzun yolculuklara çıkarmış, bunlardan geri
dönenler de var dönmeyenler de…Rus işgalinde her şey darmadağın olmuş, aileler, mallar
kimsenin elinde bir şey kalmamış. Bu yokluk her dönem bizleri etkiledi, Aşık Sümmani’nin
dediği gibi “yoksulluk dediğin ömürler söker, katranı kaynatınca olmaz ki şeker, aslı bozuk
olan aslına çeker, aslı ham demirden olan mücevher olmaz”. Bizim durumumuzda benzer
oldu. O zamanlar zorunlu gidenler şimdi de yoksulluktan gidiyorlar.” (K11)
Köyde yerlerinden yurtlarından eden zorunlu göç dalgasından sonra artık elverişsiz
coğrafi koşullar ve yoksulluk nedeniyle ya doğrudan yurtdışına ya da kente göç başlar ve
günümüze kadar oldukça dinamik bir süreç izler. Çatışma veya şiddet durumunda güvenlik
sebebiyle, doğal ya da insan kaynaklı ortaya çıkan bir felaketten kaçmak üzere bireylerin
kendi irade ve istekleri dışındaki göç hareketleri gönüllü göç kategorisine girmektedir
(Toksöz, 2006: 109). İktisadi olmayan nedenlerle yapılan göçler gönüllü göçler kategorisine
alınabilir ancak Köylülerin yoksulluğu kendi denetimleri dışında olduğu için halen devam
eden göçler zorunlu göçlerdir.
Hayatın farklı dönemlerinde farklı olarak yaşanan yoksulluk, K11 dedeye göre,
Köyden uzaklara gitmenin temel nedenidir. İş olan yere gidip kazanç sağlayıp geri dönmek
üzere yapılan göç hareketi, geri dönüş ile gerçekleştiğinde geçici; geri dönüş ile
sonlanmadığında ise, kalıcıdır. Köyden göçler 1960–1990 arasında tek tük eşiyle birlikte,
çoğunlukla erkek göçü biçiminde, mevsimlik ve kısa sürelidir. Bu süreçte çalışmak için
yurtdışına da gidilir. Ülkemizde yurtdışına kitlesel işgücü göçü, ağırlıklı olarak 1960 ve 1980
arasındadır. İnanmış Köyünde yurtdışına göçler 1970’lerde başlar. 78 yaşındaki K12 dede,
göç edilen ülkeleri bir bir sayıyor.
“1970’li yıllarda dış ülkelere göç oluyordu. Sonra zorlaştı gitmek. Gidenler ailelerini
sonradan götürdüler. Evlenerek gidenler de oldu. Kaçak olarak gidenlerde oluyordu. Kaçak
olarak gitmek zor oluyor. Bir çok kişi gitti. Bir kısmı geri döndü. Bir kısmı kaldı dış ülkelerde.
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Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Libya, Sudi Arabistan gibi ülkelere göç ettiler.
Avrupa’da kalanlar oldu.” (K12)
Köyden doğrudan büyükşehirlere ve yabancı ülkelere göç eden çoğunluktadır.
Kademeli olarak sırasıyla önce yakın ilçe’ye, il’e ve büyükşehre doğru göç edenler ise
azınlıktadır.
67 yaşındaki K 20 dede de yurtdışında çalışmak için birçok yere gitmiş, çok sıkıntılar çekmiş,
ama hep Köyüne biraz da parayla geri dönmenin hayaliyle zorluklara katlanmış.
“Birçok yere gurbete gittim, bunlar Libya, Avrupa ve Suudi Arabistan… Yakın
köylerden kendi köyümüzden toplanıp gidiyorduk. Diyorlardı ki falan şirket falan devlete işçi
götürüyormuş bu kadar kazanıyorlarmış arkadaşlardan duyup gidiyorduk. Dil bilmiyorduk en
çok sıkıntı çektiğimiz konu dildi. Bir şey anlamıyorduk anlamadığımız için de zorluklar
yaşıyorduk. Çok zorluk çektik. “Harmana giren porsuk dirgene dayanır” derler. Bizde
öyleydik. Gözümüzü karartmıştık, her meseleye göğüs geriyorduk. Bir dönem kaçak olarak
Avrupa’da kaldım, vatandaş olmadım, aklımda hep geri dönüş olduğu için kalmayı
düşünmedim, ama köyden bir çok kişi oralarda kaldı. Libya’da kalan olmadı, Arabistan’a
1990 lı yıllarda gittik, bizden önce ve sonra gelenler oldu. Orada da bir süre kaldıktan sonra
geri döndüm. Şimdi yaşım ilerledi. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Gitsek de bizi kim işe
alacak, her şey zamanında oluyor. Gurbette kazandıklarımızla gelip bir şeyler alıyorduk.
Burada geçiniyorduk. Bu çalışmalarımızla traktör aldık, beraber iş yaptık.” (K20)
Libya, Arabistan gibi ülkelere geçici çalışma için gidilirken; Avrupa ülkelerine
gidenlerin bir kısmı uzun süre kalmayı tercih etmiştir. Yeni, bilmedikleri, anlamadıkları bir
dünyada çeşitli sıkıntılarla karşılaşan köylüler, geçmişte yaşadığı ortamdan hiç kopmamış ve
hep geri dönme arzusunu içlerinde taşımışlardır. Gençlik döneminden emeklilik dönemine
kadar sosyalizasyon sürecinin uzunca bir kısmını Fransa’da geçiren 60 yaşındaki K19 dede
ise, geride bıraktığı çocukları dolayısıyla Fransa’yla da bağlarını koparmamıştır.
“Fransa’ya gurbete gittim, belirli dönem kaldım, sonra ailemi götürdüm, çocukların
orada büyüdüler orada çalışmaktalar. Ben emekli olunca geri döndüm şimdi bazen köyde
bazen ilçede yaşıyorum ara sıra da Fransa’ya gidiyorum.”(K19)
66 yaşındaki K15 dede ile 72 yaşındaki K14 dedenin anlattıklarına göre, İnanmış
Köyünün nüfusu 1990’larda azalmaya başlar.
“1990’lı yıllara kadar nüfusumuz arttı. Gurbete gidenler geriye dönüyordu. Şimdi öyle
değil 90’lı yıllardan sonra durum değişti… (K15).
“90’lı yıllarda tam göç başladı. Ailece gidiyor herkes. Kimse geri dönmüyor. Emekli
olup yazın gelen birkaç kişi var. Onun dışında kimse geri gelmiyor. Yaşlılar kaldı köyde…
(K14).
1990’lara kadar bir an önce geri dönmek üzere sadece erkekleri kapsayan nüfus
hareketleri, zamanla geride bıraktıkları eşleri ve çocukları da kapsayarak aile birleşimine
dönüşür. 1990’lar, toplam nüfusun azalma eğilimini; toplam nüfusa göre yaşlı nüfus oranının
ise, yükselme eğilimini başlatan bir dönüm noktasıdır.
Öncesinde Köyden yoksulluk nedeniyle gidenler, geri dönüp kazandıklarını köyün,
ailenin refahı için harcıyordu. 1990 sonrası ise, gençler daha fazla gelir elde etmek, kentsel
kamu hizmetlerinden yararlanmak ve çocuklarının eğitimi için giderler.
Faist (2003: 42) idari olarak belirlenmiş bölgesel birim içerisindeki bir hareketi
yeniden yerleşme olarak tanımlar. Köylülerden bir kısmı, İnanmış Köyünün dâhil olduğu
Erzurum İlinde ya da Oltu İlçesinde yerleşir. Gerek il sınırları içinde gerek ülke içinde başka
bölgelere ve gerekse yurt dışına doğru yapılan tüm coğrafik hareketliliğin amacı artık
kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesini ya da refahını yükseltmektir. Yaşam kalitesi algısı,
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dikey hareketlilik içinde eşitsizlik ve farklılıkların algılanmasıyla ortaya çıkmaktadır.
(Moles,1985:113–117).Kırdan kente göç, sadece fiziki çevrelerini ve ihtiyaçlarını değil,
kültürel yapılarını ve davranışlarını da değiştirir. Her bireyin yaşam deneyimleri, kentte
bulunma süresi, etkileşim halinde olduğu sosyal çevre, yaptığı iş, eğitim gibi birçok değişken
sosyalizasyon sürecini etkiler (Bal, 1999: 35).Özellikle gençlerin kentlere yerleşme ile yaşam
kalitesine yönelik algılarının yükselmesiyle birlikte köy yerleşim birimi olarak yaşlılara terk
edilir. Ancak, Köyle bağları kopmaz, geliş gidişler seyrekleşir. Köyden göç ettiği dönemde
genç olup da bugün yaşlı grubuna dâhil olan ve geri dönmemekle birlikte ilişkisini de
koparmayan 14 kişi bulunmaktadır. Bunlardan yurtdışı gibi uzak yerlere, Fransa ve
Hollanda’ya yerleşen 2 yaşlı yılda bir ay, çok yakın mesafede, Erzurum ve Oltu’da ev alarak
yerleşen 12 yaşlı ise daha sık Köyü ziyaret etmektedirler. 14 yaşlı ise kışın Erzurum ve
Oltu’da yaz aylarında Köyde kalmayı tercih etmektedirler. Halen Köyde 50–64yaş grubunda
9; 65 yaş ve üstü grupta ise 66 yaşlı kişi yaşamaktadır. 1970’lerde çoğunlukla çalışma
çağındakiler, yaşlıları köyde bırakıp gitmiş, yaşlandığında ise, çocuklarını gittiği yerde bırakıp
geri dönmüştür. 1990’lardan günümüze kadar eşleri ve çocuklarıyla birlikte gidenlerin ise,
yaşlandıklarında hâlihazırda sosyal bağlarını koparmadıkları Köylerine dönüp
dönmeyecekleri belli değildir.
Yaşam koşullarının zorluğu ve geçim sıkıntısından dolayı köyde kalan tek tük
gençlerin de iş bulup köyden kente gitmeleri yönünde bir eğilimi vardır. Bunu yaşlılar da
teşvik etmektedir. Ancak inşaat işleri gibi, geçici ya da mevsimlik işlerde değil, kalıcı ve
düzenli beyaz yakalı işlerde özellikle devlet kapısında çalışmak üzere gitmeleri istenmektedir.
“Herkes istiyor ki çocuğum devlet kapısında iş bulsun. Devlet garantili. Ssk (sgk) sı
var. Devlette iş bulanlar öğretmen, imam, polis oluyorlar. Devlette iş bulamayanlar başka
işler yapıyorlar. Apartman görevlisi oluyorlar, marketlerde çalışıyorlar” (K13)
“Çocuk evlendirmek çok zor bu dönemde, aileler oğullarını evlendirirken en çok
karşılaştığı şey işinin ssk’lı ve şehirde olması, devlet kapısı olursa daha çok kıymetli oluyor.
Temiz, ütülü elbiseli erkekler kızların rağbet ettiği kişiler, eskiden askerliğini yapmış, ahlakı
düzgün kişiler aranırdı, şimdi kızlarını verecek kişi kızının geleceğini düşünüyor, hayatının
zorluğuna bakıyor. (K22)
Çocukları için tercih ettikleri en popüler meslekler polislik, imamlık ve öğretmenliktir.
Köyde Devlet memurluğunun saygınlığı yüksektir.
3.3. Sosyal Organizasyon ve İşbölümü
Tabiatla doğrudan ilişki içindeki Köyün gündelik meşgalesini büyükbaş hayvancılık ve
tarım ürünlerinin yetiştirilmesi oluşturur. Bununla birlikte; mevsimlere göre işlerin yoğunluğu
değişir. Kış aylarında büyükbaş hayvanlara günde iki kez yem ve su verilirken; yaz aylarında
çobanlar nezaretinde meralara salınır. Eğer çoban bulunmazsa Köylüler aralarında sırayla
çobanlık yaparlar. Ancak bu durum özellikle yaz aylarındaki tarla işlerinin aksamasına neden
olur. 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra çobanlar başka köylerden sağlanmaya başlanır.
Çobanlarla bahar ve yaz aylarında yaklaşık 6 aylık bir süre için enformel bir sözleşme yapılır.
Bu süre sonunda yani kış başladığında kendi köyüne dönen çobanlara, sözleşmede belirlenen
ücretin bir kısmını işe başlarken, bir kısmını işin ortasında, bir kısmını ise işin sonunda verilir.
Çobanların hak ettiği ücret miktarı inek sahiplerince paylaşılır, herkes sahip olduğu inek
başına düşen parayı öder. Bir nevi mevsimlik işçi olan çobanların sosyal güvencesi yoktur.
Ancak köylüler, kiraladıkları ya da yaptıkları bir evde barındırdıkları çobanların bazen
gönüllü olarak yeme, içme, giyim ve yakacak ihtiyaçlarını da karşılayabilirler.
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Köyde arazilerin çoğunluğu taşlık, işlenebilir topraklar azdır. 100 dönüm işlenebilir
sulu tarlası olan büyük mülk sahibi olarak görülmektedir. Genellikle işlenebilir tarlalar 30-50
dönümlüktür. Çiftçilere mazot desteği vermek için işlenebilir topraklarının kaydedildiği
listede en az 6 dekar, en fazla ise 101 dekar yere sahip oldukları tespit edilmiştir. İşlenebilir
topraklarda ilkbahar aylarında tohumlar ekilir, mahsul yaz
sonlarına doğru toplanır.
Buğday, arpa, fig, korunga, yonca, fasulye, mısır,
patates en önemli geçim kaynaklarıdır. Ancak özellikle
verimi en yüksek ürün olarak görülen ve diğer çeşitlerine
göre daha yüksek fiyat verilen ve sürekli alıcı bulan patates
ekilir. Zahmetli bir iş olan tarla işlerinde yardımlaşma söz
konusudur. Tarlalarda mısır, patates ve fasulye için yapılan
çapa işleri Mayıs başından Haziran ortalarına kadar devam
eder. Son yıllarda kendi tüketimlerine yönelik serada sebze
üretimi ve giderek artma eğilimi gösteren bal üretimi de
yapılmaktadır.
Köylülerin ekonomik ve sosyal açıdan geleneksel değerlerini sürdürmeye çalıştıkları
gözlenmiştir. İşbölümü cinsiyete göre belirlenmiş olmakla birlikte; çoğu zaman özellikle tarla
işlerinde genç yaşlı, erkek, kadın herkes çalışır. Ancak süt sağma ve mandıra işleri kadınlara
aittir.
Kadınlar genellikle imece usulüyle ekmek ve süt ürünleri yapma faaliyetleriyle bir
araya gelirler. Ekmek yapma faaliyeti, özellikle kış aylarında, süt ürünleri yapma faaliyeti ise,
özellikle bahar ve yaz aylarında kadınların bir araya gelmesini sağlayan işlerdir. Kış ayları
dışında kullanılan “süt damı”, hem sosyalleşme hem de iletişim mekânıdır.
Resim 7. Patozla buğdayı sapından ayıran
yaşlı karı-koca

Resim 8. Süt Damı

Resim 9. Süt Damında birikmiş sütü
kaynatan bir nine

Küçük bir yer olan süt damında ürünler ortak üretilir. Hayvanlardan sabah ve akşam
olmak üzere günde iki kez sağılan süt, süt damına getirilir ve her süt sahibinin getirdiği sütün
miktarı belirlenerek bir kazanda birleştirilir. Bir kişi için 2 ila 10 günlük bir sürede
birleştirilerek çoğaltılan sütten peynir, yağ, kaymak ve ayran yapılır ve sıra ikinci kişiye geçer.
Süt sahibi kişi sayısına göre devam eden bu işlem bir çeşit borç-alacak ilişkisidir. Böylece
sırayla tüm süt sahibi köylü üretilen süt ürünlerinden yararlanmış olur.
Süt damında yapılan bu işler, kış ayları yaklaşıncaya kadar devam eder ve bahar
aylarında yeniden başlar. Süt damı, kadınlar için günlük haberleşme ve uzak yerlerdeki
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çocuklarından, akrabalarından aldıkları haberleri paylaşma yanında, aynı zaman da yarın
hangi tarlaya gidecekleri, ne iş yapacakları, ekmeği ne zaman pişirecekleri gibi gündelik işler
hakkında bilgilendirme yeridir.
Çoğunlukla kış aylarında yapılan tandır başında ekmek pişirme faaliyeti de sırayla
yapılır. Ekmek yapma kıvamına gelmesi gereken tandırın odun ateşi ile kızdırılması maliyetli
bir iştir. Bu yüzden bir kişinin ihtiyacı için yakılan tandırın diğerlerine de fayda sağlaması
beklenir. Tandır ateşinde sırayla ekmek pişirilir.

Resim
11. Kadınların ekmek pişirmek
Resim 10. Süt Damında birikmiş
sütten
için bir araya geldikleri tandır yeri
kaymağını ayıran bir nine

Geçimlik ekonominin egemen olduğu Köyde genellikle gelir, göç etmiş köylülere
satılan çoğunlukla patates ve peynir; seyrek olarak ise bal, tereyağı, buğday, fasulye, mısırdan
sağlanmaktadır. Köye en yakın pazar Oltu İlçesindedir. Oltu’da Çarşamba günleri kurulan ve
yöresel ürünlerin de satıldığı pazar yanında; Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı da
bulunmaktadır. Her iki pazara da çevre köylerden ilgi büyüktür. Pazar, köylülerin sadece
maddi ihtiyaçlarını gidermelerini değil, aynı zaman da çevre köylerin Oltu’da buluşmasını ve
haberleşmesini sağlayan sosyalleşme mekânıdır.
İnanmış köyünden yiyecek pazarına arz edilen tek ürün patatestir. Miktarına göre
bazen traktör ile bazen de minibüsle ulaştırılan patates dışında yılda sadece 1-2 büyükbaş
hayvan satılmaktadır.
Köyde yaşayanların büyük çoğunluğu İslam dininin bütün gereklerini yerine getiren
oldukça dindar kişilerdir. Din günlük hayatın düzenlenmesinde egemen konumdadır. Kâğıt
oyunları, alkollü içki tüketilmesi, nikâhsız olarak erkeklerin ve kızların bir arada bulunması
yasaklanmıştır. Gündelik hayatın geniş alanını kaplayan dini ibadetler için erkekler tarafından
kullanılan cami aynı zaman da birbirlerinden haberdar olma yeridir. Televizyonun seyredilip,
çay içilen, sohbet edilen Köy kahvesi genç yaşlı tüm erkeklerin boş zaman geçirme mekânıdır.
4. YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLME DURUMU
Maslow teorisinde ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma, sevgi ve
saygınlık ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak sıralanmaktadır. Fizyolojik
ihtiyaçlar, hayatta kalabilmenin yalın halidir. Zaman açısından şimdiki zamana tekabül
etmektedir. Güvenlik ihtiyacı, şimdi ve gelecekte hayatta kalabilmeyi garanti altına alma
ihtiyacıdır. Geleceğin güven altına alınması ve tehlikelere karşı korunma ihtiyacı, hayatta
kalmayı başarabilme ve sürdürebilme faaliyetlerine yöneliktir. Aidiyet, sevgi ve saygınlık
ihtiyacı, benimsenme, saygı görme ve tanınmaya yönelik ihtiyaçlardır. Bağlanma, bir grubun
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üyesi olma, diğer insanlarla dostluk, arkadaşlık kurma, aidiyet, sevgi ve saygınlık ihtiyacının
giderilmesine zemin hazırlar. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı ise, özsaygı ve saygınlık
kazanma, anlamlandırma, arzuları gerçekleştirme, mükemmelleşme ve bir ürün ortaya
çıkarma ile ilişkilidir. Yeme, içme, barınma, bedenin muntazam çalışması, sağlıklı olma,
güvenlikte olma, yaşamın bir amacının olması, sevmek ve sevilmek gibi tüm bu insani
ihtiyaçlardan birinin giderilememesi durumu, fiziksel ve psikolojik çeşitli sorunlara yol açar.
4.1. Yaşlıların Geçim ve Muhtaçlık Durumu
İnanmış Köyünde yaşlılar, maddi ihtiyaçlarını sınırlandırarak ellerindekiyle yetinmeyi
bir erdem olarak görmektedirler. Bugünkü durumlarıyla ilişkili kıyaslamalarını ise geçmişe,
geriye dönük yapmaktadırlar. 73 yaşındaki K9 dede, geçim kaynaklarına erişemedikleri,
yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları yıllara göre bugünkü
durumlarının iyi olduğunu söylemektedir.
“Gelir durumumuz eskiye göre çok iyi. Önceden (1930-1955) ekmek bulmakta
zorlanırdık. Çoban gitmek için erkekler sıraya girerdi. Birkaç kişi de ekmek olurdu. Şimdi her
şey kolay ve bol... Dedelerimizden, savaş sırasındaki göçlerde ot yiyerek hayatta kaldıklarını
duyduk. Ama bizim gençlik ve orta yaşlarımız onlara göre iyi geçti. Yaşlılık yıllarımızda daha
iyi oldu.”(K9)
68 yaşındaki K7dede ise maddi durum karşılaştırmasını, çalışmak için gurbete gidilen
ilk yıllara göre yapmakta ve bugünkü durumlarının daha kötü olduğunu söylemektedir.
“İlk gurbete çıkılan yıllarda yani 1965-85’li yıllar çoğu kişi para kazanıp köye
getirirdi. Burada harcardık. Ekiplerimiz vardı beraber gider dışarda çalışırdık. Gittiğimiz
yerde para kazanır akrabalarımıza yollardık. Hayvanların yemleri yoksa yem alırdık, giysi
alırdık, meyve sebze alırdık. Bazı arkadaşlar para biriktirip traktör aldı. Sonraları geri
dönüşler kesildi ailesini alan göç etti, gitti. Bir daha geri dönmedi. Bayramlara dahi
gelemediler. Anne babası olanlar genelde yılda bir iki kez kesin gelirler. Yakın akrabası
olmayanlar çok nadir gelmekteler. Anne babası burada olanlara çocukların durumu şehirde
iyiyse para gönderiler. Yazın çok para lazım oluyor iş yapmak için. Bu dönemde para
yollayanalar oluyor yine.”(K7)
İnanmış Köyünde 1965–1985 arasında çalışmak için gurbete gidenlerin kazandığı para
köye gelirmiş. Sonrasında göçler aile göçü ve kalıcı biçime dönüştüğünde artık köyde eskiye
göre bolluğun olduğu devir sona ermiş. Bugün kısmen durumu iyi olan çocukların özellikle
harcamaların arttığı yaz dönemlerinde köyde kalan anne ve babalarına para gönderdiklerini
söylüyorlar. Bununla birlikte; 72 yaşındaki K2nineye göre, çocuklardan da eskisi gibi maddi
destek yok.
“Önceki gibi çocuklar gurbete gittiğinde bize para göndermiyorlar. Parasız olunca
işler daha da zorlaşıyor. Onlar kendilerine bakamıyorlar ki bize para göndersinler. Bazen biz
onlara destek oluyoruz.” (K2)
Yaşlıların çoğu çocukların kazandığı paranın kendi ihtiyaçlarını karşılamaya
yetmediğini, bazen desteğin köyden gittiğini söylüyorlar. Kendi durumlarından çok
çocuklarının geçimini düşünürlerken, aynı zaman da çocukların kendilerini yüz üstü
bırakmayacağından da eminler. Çocuklarının sıklıkla köye gelememesinin, uzak yerlerde
asgari yaşam standartlarıyla yaşamalarına dayandığının bilincindedirler. Yaşlılar, gücü
yettiğince hane geçimi için tarım ve hayvancılık işlerini bizzat kendileri yapmaya
çalışmaktadırlar. 65 yaşındaki K5 dede, kendisi gibi çok yaşlı olmayanların tarla işleriyle
uğraştıklarını söylemektedir.
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“Çok yaşlı olmayanlar tarla ekiyorlar. Bazılarının çocukları işlerin sıkı olduğu
zamanlarda gelip anne-babasına yardım ediyor. Bazen çocuklar şehirde aileye katkı olsun
diye kendileri için de ayrı tarla ekiyorlar. Patatesi çok ekiyorlar bizim burada. Çünkü en iyi o
para ediyor “ (K5)
Köy ekonomisinin işleyebilmesi için tarla işlerinin yoğun olduğu zamanlarda
şehirlerden yardıma gelen çocuklar, tarla ürünlerinden kendilerine de ek gelir sağlamak
isterler. Belirli zamanlarda yoğunluklu olan tarla işleriyle şehirdeki iş zamanının uyuşmaması
nedeniyle çocuklarından yardım alamayan yaşlılar ise iş alanını daraltma yoluna giderler. 77
yaşındaki K18 dede, kendince yaptığı maliyet fayda analiziyle bazı tarlalarını boş bıraktığını
söylüyor.
“Bir patatesi satıyoruz. Diğer ürünler ancak bize yetiyor. Patatesi yetiştirmek için de
bir sürü zahmet ve para gerekiyor. Yıllık birkaç bin lira kalıyor. Hayvanları olanlar birkaç
hayvan satıyor. Onunda maliyeti çoktur. Ot getirmek çok zordur. Hepsi için para gerekli.
Eskiden çok tarla ekiyorduk. Şimdi maliyeti karşılamayan yerleri bıraktık. Zaten çalışacak
kimse de yok. Hep yaşlılar çalışıyor.” (K18)
Tarım ve hayvancılığın sağladığı geçimlik ekonomide kendi yağlarıyla kavrulmaya
çalışan yaşlılardan 10’u emekli maaşı, 4’ü Altmış beş yaş maaşı, 3’ü ise bakım maaşı
almaktadır. 69 yaşındaki K6 dede, yaşlılar için herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir
sağlanma güvencesine sahip olmanın insan onurunun ve aynı zaman da Devletin baba
karakterinin gereği olduğunu şöyle ifade ediyor:
“Şimdi köyde herkes emekli olma peşinde çoğu kişi emekli oldu. Eski zamanlarda
dışarda birkaç yıl sigortalı çalışanlar şimdi kalan primleri ödeyip emekli oluyorlar. Primlerini
ödemede çocukları da yardımcı oluyor. Kadınlar da ölen kocalarının yerlerine emekli
oluyorlar. Emeklilik çok iyi, yaşlılık döneminde insan kimseden para isteyemiyor. Oğlun kızın
da olsa çekiniyor. Çünkü sürekli vermeye alışmışız çocuklarımıza. Mesela köyde ne üretsek
hepsinden çocuklara göndeririz. Bunlar yağ, peynir, et, bulgur, un, patates, fasulye vb. emekli
olamayanlarda 65 maaşı alıyorlar. Köy yerinde bunlar çok iyi. Biraz da kişinin kendisi
kazanıyor. Geçinip gidiyor. Bakım ücretleri yeni çıktı köyde birkaç aile bunları alıyor. Bakım
ücretleri çok iyi oldu. Yaşlılara, engellilere bir itibar kazandırdı. Kendilerine güvenleri geldi.
Unutulmadıklarını, devletin onları düşündüğünü gördüler. Bakım aylığı alanlar, 65 maaşı
alanlar hep dua ediyorlar devlet için. Çünkü çocukları varsa da asgari ücretle geçinmeye
çalışıyorlar. Yaşlılar kendilerine verilenle onlara yardımcı olmaya gayret ediyorlar.” (K6)
85 yaşındaki K1 nine ile 72 yaşındaki K2 nine özellikle bakım ücretinin kendilerine
sağladığı faydadan yola çıkarak köyün durumunun iyiye doğru gittiğini söylüyor.
“Hastalanınca bana ve eşime bakım ücreti çıktı. Hastalık insanın zor durumda
bırakıyor ama gelir olmasa daha kötü durumda olacağız. En azından muhtaçlığımızın bir
kısmı giderilmiş oldu…” (K2)
“Gelir durumu bakımından köyün durumu iyiye doğru gidiyor…” (K1)
Yaşlı nüfus, ekonomik faaliyetlerin dışında kalan gruplardan birisi olarak ele
alınmaktadır (ÖYHGM, 2012: 8). İnanmış Köyündeki yaşlılar ise, gündelik iş güçten elini
ayağını çekmemiş, bilakis her işi yapmaya, üretken olmaya gayret sarf ediyor, ancak
fizyolojik yaşlanmanın getirdiği güçsüzlük, gündelik işlerini halletmelerini ve bedensel
ihtiyaçlarını gidermelerini zorlaştırmaktadır. 77 yaşındaki K3 dede kendi gibi hasta ve yaşlı
eşiyle birlikte temizlik, ekmek pişirme, süt işleri, tarla işleri gibi gündelik işleri yaparken
zorlanıyor ama yapmadan da duramıyor.
“Çocuklarım iyi ancak uzaktalar hasta olunca hemen gelemiyorlar ki. İkimizde
hastayız (eşi ve kendi). Bir birimize yardım ederek günleri geçiriyoruz. Ama temizlik işleri
284

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

ekmek pişirme işleri yazın süt işleri, tarla işlerinde yardım gerekiyor. Yapmadan da
duramıyoruz. Bir yandan tarla, hayvan işleri bizi hayata bağlıyor. Bu işleri yapmayanlar da
var onlarda aynı. İşten dolayı bir şikâyetimiz yok. Ama her zaman muhtaç durumundayız.
Yaşlılık muhtaç olmak gibi bir şey… Eskiden herkesin evinde yaşlıların iki üç katı gençler
olurdu. Çocuklar, torunlar her kişi bir işinizi yapsa muhtaçlık hissedilmez. Şimdi muhtaçlığı,
yalnızlığı hissediyoruz.” (K3)
Çalışma güdüsü insanı hayata bağlıyor. Güç yettiğince tarlada, bahçede, evde uğraşsa
da yaş ilerledikçe ya da hastalık halinde gönülsüz de olsa kaçınılmaz olarak başkasına bağımlı
hale geliniyor. 72 yaşındaki K2 nine gençlikte kolay gelen işlerin yaşlanınca zor geldiğini
söylüyor.
“Yaşımız ilerledikçe muhtaçlığımız arttı… Çocuklar da ara sıra gelip temizlik, ekmek
vb. işlerimizi hallediyorlar. Ekmek pişirmek zor iş… Tandırda pişiriyoruz. Ekmeği
yardımlaşarak yapıyoruz. Hamur yoğurmak pişirmek hamuru ve ekmeği taşımak hepsi iş..
Gençlikte böyle işler kolay geliyor ama yaşlanınca her iş zorlaşıyor. İlçeye gidenlerden bazen
ekmek almasını istiyoruz. Biz gidince de ilçeden ekmek alıyoruz” (K2)
Hanesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki K4 nine ile 85 yaşındaki K1 nine bir
başkasının yardımı olmadan sıcak yemek yiyemiyor, tuvalet, banyo ihtiyacını gideremiyor.
Bir de hasta olduklarında daha fazla muhtaç hale geliyorlar.
“Hastalık çok zor. Hele yanında kimsen olmayınca daha zor oluyor. Tek başıma
kalıyorum. Yaşım oldukça ilerledi. Kışın kardeşlerimin yanına gidiyorum. Komşulardan Allah
razı olsun. Birçok işimi yapıyorlar. Bazen yemek yapıp getiriyorlar bazen evdeki işlerime
yardım ediyorlar. Yaş ilerleyince hiçbir iş yapılamıyor. Hastalık zamanlarında çok muhtaç
kalıyorum. Birisinin kapımı açmasını bekliyorum” (K4)
“…Herkesin gündelik işleri var onları yapmakta zorlanıyor. Bu işler temizlik, ekmek
pişirme, hayvanların bakımı, yemek pişirme, tarla işleri vb. yaş ilerledikçe banyo yapmak,
tuvalete gitmek, yemek pişirmek hatta yemek yemek bile başkası olmadan yapılamıyor. Köy
yerinde eski evlerde banyo tuvalet olmuyor. Yeni yapılan evlerde var. Yaşlı kişinin dışarda bu
ihtiyaçlarını gidermesi çok zor…” (K1)
79 yaşındaki K21 ninenin anlattıklarına göre İnanmış Köyünde eskiden hanelerdeki
yaşlılara ve çocuklara kocası gurbete çalışmaya giden kadınlar bakıyormuş. Gurbete giden
kocasına sitem ederek ve biraz da kızarak gençliğinde çektiği sıkıntıları anlatıyor.
“Ömrüm herifimi beklemekle geçti, Almanya’ya gurbete gitti, orada çalışıp bize para
gönderiyordu biz ise burada geçiniyorduk, birkaç tarla ekip biçiyordum, yıllık izinlerinde
geliyordu, çocuklarım hep benimle beraber kaldı. Babalarını bekliyorlardı, böyle
beklemektense az para ile geçinmek daha iyi olurdu. Ancak onu kaçırdık bir kere, gurbet
adamlar için kolaydı, ikide bir gurbete gidiyorlardı, gidince buradaki sıkıntılardan
kurtuluyorlardı. Biz yalnız kalıyorduk. Bir yandan dede neneye bir yandan çocuklarımıza
bakıyorduk. Köyde gurbete gitmeyen yok gibi…” (K21)
Şimdi ise, yaşlı ninelerin bakımını komşular üstlenmiş, sanki onların ihtiyaçlarını
karşılamak, onlara yardımcı olmak için varlar. Yaşlılardan “Allah Razı Olsun” duasıyla
karşılık bulan bu yardımlar olmasa ne olurdu? Ne kadar bakıma muhtaç durumda olsalar da
genç yaşlı tüm Köyde yaşlanınca huzurevlerine de gidilebilir düşüncesi yoktur. Yaşlılar,
olumsuz koşullar ve duygusal yakınlığın olmadığı yönündeki kanaatlerinden dolayı huzurevi
gibi resmi kurumlarda kalmak istemezken; gençler de yaşlı anne ve babalarını huzurevlerine
emanet etmek istememektedirler.
4.2. Yaşlıların Yalnızlık Durumu
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Katılımcılar mülakatlar süresince sıklıkla “yalnızlık” tan söz ediyor. Öznel bir duygu
olan yalnızlık duygusu, sosyal ilişkilerden ya da yakın dostluklardan beklenen ve daha çok
manevi doyumun alınamaması durumunda ortaya çıkar. Nitekim 73 yaşındaki K9 dede,
mutluluğun maddi doyumdan çok manevi doyumla ilgili olduğunu vurguluyor.
“….eskiden yalnızlık yoktu. Hep bir ardaydık. Mutluyduk. Şimdi her şeyimiz var ama
mutsuzuz.” K9
Daha önce Köyde yaşlılar büyük aile içinde yaşar, hatta bakılıp gözetildiği köy
cemaatince kontrol edilirmiş. Şimdi hanesinde tek başına yaşayan yaşlılar var. Bunların
bakım-gözetim işi yine köy cemaatinin kontrolünde... K9 dede Köyde cemaatimsi bir
ortamda, hanesinde eşiyle yaşadığı halde, başka yerlere yerleşmiş beş çocuğundan ve
torunlarından beklediği ilgi ve şefkati göremediği için kendini yalnız ve mutsuz hissediyor.
Kanaatimizce köyde sıklıkla sözü edilen “yalnızlık” köyün sosyal ilişkilerinin yetersizliği
nedeniyle ortaya çıkan bir yalnızlık değil; sevilmek ve sevmek ihtiyacının
giderilememesinden ortaya çıkan duygusal yalnızlıktır. Yaşlılar için çocuklarıyla ya da
torunlarıyla kurdukları sıcak ilişkiler, hayata daha fazla bağlanmalarını, kendilerini yeniden
üretmelerini sağlayan ilişkilerdir. Bu ilişkilerden yoksun kalmanın ortaya çıkardığı yalnızlık
duygusuna rağmen hiçbiri, şehre yerleşmiş çocuklarının, torunlarının yanına gitmek
istemiyorlar. Çocukları Erzurum’da yaşayan 78 yaşındaki K11dede, onların yakın yerde
yerleşmiş olup sık sık ziyaretine gelmesinden dolayı çok memnun görünüyor.
“…. Çocuklar büyüyünce evlenip hemen göç ettiler. Yerleri yakın, ara sıra geliyorlar.
Bazen ayda bir bazen haftada bir yanımıza geliyorlar. Bize onların yanına gitmemiz için çok
ısrar ediyorlar ama ne yapalım biz buraya alışmışız. Şehre gidince evde kapanıp kalıyoruz.
Burada en azından dışarı çıkıp gezebiliyoruz. Komşularla konuşuyoruz. Ziyaretimize gelenler
oluyor” (K11)
Çocuklarından biri Oltu’da, diğeri yurtdışında yaşayan 75 yaşındaki K10 dede,
yalnızlıktan dert yanmakla birlikte, çocuklarının köyden uzakta geçim sıkıntısı çekmeden
yaşamasını, yalnızlığına yeğ tutuyor. K10dede, yurt dışındaki çocuğunu yılda bir kez
görmesine rağmen, telefonla haberleşmekten ve yakın yere yerleşen çocuğunun sık sık
ziyaretine gelmesinden memnun…
“ Çocuklarımdan dış ülkeye giden yılda bir ya da önemli olaylarda geliyor. Ama her
zaman telefonla konuşuyoruz. Telefon çok iyi önceden mektup beklerdik gurbete gidenlerden.
Şimdi en azından ne yaptıklarını biliyoruz. İlçeye giden çocuk sık sık geliyor. Yalnızlık
çekiyoruz ama gitsinler…” (K10)
“Yalnızlık çekiyoruz ama gitsinler…” sözüyle anlatılmak istenen durum neredeyse
Köydeki tüm yaşlılar için geçerlidir. Kendilerinden çok çocuklarını, torunlarını
düşünmektedirler. Arzuları, çocukların ve torunların şimdi “iyi”, gelecekte “daha iyi”
olmasıdır.
“Çocuklarımın biri dışında hepsi göç etti. Göç etmelerini biz de çok istiyorduk.
Burada çocuklar kalınca bir baskı oluşuyor. Herkesin çocuğu iş buldu gitti ya da evlendi gitti
deniyor. Gitmelerini bir yandan da istemiyoruz. Kim ister çocuğuyla ayrı yaşamayı. Ama zor
bir durum... Birisi yanımızda onun da iş bulup gitmesi için çaba gösteriyoruz. Burada kalıp
ne yapacak.” (K17)
“Çocuklarım kendilerine iş buldu ya da iş kurdu gittiler. Burada iş yapalım dedik çok
zorlandık. Hayvan aldık ama işler yolunda gitmedi. Hayvanlara bir yıl baktıktan sonra
zararla sattık. Pazar belli değil pahalıya alıp ucuza satınca daha da insanın iş yapası
gelmiyor. Başkasının yanında çalışmak daha iyi…” (K16)
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“Kimse köyde kalmak istemez. Niye kalsın ki. Gidenlerin hepsi ev alıyor, araba alıyor.
Zenginleşiyor. Bizim buralardan bir şey kazanamaz. Her taraf taş. Ne yetişecek burada.
Yetiştirsen de ancak doymak için. Fazlası yok….” (K18)
“…Çocuklarımın hepsi göç etti. Gitmeleri de gerekiyor. Burada hep çile çekiyoruz
karnımızı doyurmak için… Köyde iş yapıp ta varidat sahibi olan yok. Bir şeyleri olanlar da
dışarda kazandıkları ile elde ettiler.” (K10)
Çocuklarının yanlarında olmasını da istiyorlar ancak köyden uzakta geçim sıkıntısı
çekmeden yaşamalarını yalnızlıklarına tercih ediyorlar.
“Herkes uçup gitti. Yalnız yaşamak çok zor... Hiçbir iş yapmasalar dahi yanımızda
olsalar bize güç verirler. Çocuklarında işleri var zaten vakit buldukça da geliyorlar…” (K8)
Yaşlılar evlenip iş güç sahibi olup kendi ailesinin geçim derdine düşen erkek
çocuklarının kendilerine olan ilgilerinin giderek azaldığından yakınmaktadırlar.
Duygusallığın yoğunlaştığı yaşlılık döneminde erkek çocukların azalan ilgisizliği karşısında
kız çocuklarının şefkati daha da değerli olmaktadır. Yaşlılar, kızlarını kendilerinin sigortası
olarak görmektedirler.
“ Çocuklarım evlendi, hepsi gittiler. Çok uzakta değiller Oltu ve Erzurum’dalar. Sık
sık geliyorlar, işlerimize yardım ediyorlar. Ortalıkta dolaşan bir laf var kızlar anne-babanın
ssksı diye. Oğullar değişti, eskisi gibi değiller.” (K20)
“ Kız çocukları daha başka oluyor. Onlar çok ilgileniyorlar. Bizler erkek çocuklardan
çoğu şeyi bekliyoruz ama kız çocukları daha iyiler. Mesela oğullarım haftada bir arıyor
telefonla, kızlarım nerdeyse her gün arıyor. İnsan yaşlanınca kısa ziyaretler, telefon
konuşmaları, selam göndermeler çok önemli oluyor. İnsan unutulmadığını hissetmek istiyor.”
(K8)
Yalnızlıktan dertlenen 79 yaşındaki K21 nine ise, kısmen çocuklarının yanına şehre
gittiğini, ancak çoğunlukla Köyde kalmayı tercih ettiğini söylemektedir.
“Şimdi yaşlandık, her şeyim var ama yalnızım, kocamı da yakın zamanda kaybettim,
son dönemlerinde hep burada kalıyordu Almanya’ya arada bir uğrayıp geliyordu. Ama artık
yaşımız çok ilerlemişti. Bu hayatı iyi yaşayamadık, şimdikiler çok iyi, aileleri bir arada
yaşıyor, göç edenler beraber göç ediyor. Beraber yaşıyorlar. Yalnızlık çekmiyorlar, ben hem
gençliğimde hem ihtiyarlığımda yalnızlık çektim, kızlarım her bayram geliyorlar, hafta
sonlarında geliyorlar, işlerime yardım ediyorlar, kışın şehirde yazın köyde oturuyorum, yazın
kar kalkar kalkmaz hemen köydeki evime geliyorum, burada rahat ediyorum, komşulardan
birisini görmek, eski yaşadığım yerlerde tekrar yaşamak iyi oluyor.” (K21)
K21 ninenin kışın şehre çocuklarının yanına gitmesinin nedeni, yaşadığı evin kışın
köyde sert geçen iklime uygun olmaması ve özellikle zahmet veren ısınma sorunudur.
Bununla birlikte; kar kalkar kalmaz geri dönen K21 nineyi köye çeken sosyal çevredir.
Genellikle yaşlılar sessiz, sakin ve günlük yaşamın kolay olduğu bir yerleşim yerini
tercih ediyorlar (Kalınkara, 2000: 57). Yaşlıların Köyde edindiği yaşam biçimi, kentte
yaşamalarını zorlaştırıyor. Mekân tercihlerini her zaman sahip oldukları değerleri paylaştıkları
köylerinden yana yapıyorlar. Nitekim insanlar arası ilişkileri konu edinen araştırmalar fiziksel
yakınlık, tutum, inanç, sosyal seviye, yaş, eğitim, fiziksel özellikler gibi benzerliklerin
insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Hortaçsu, 1997: 11).
İnanmış köyündeki yaşlıların komşuluk bağları, sosyal hayatlarında önemli bir yer işgal
etmektedir. Komşuluk ilişkileri gündelik hayatın her anını kuşatmaktadır. 66 yaşındaki
K23nine, hastalandığı zaman da süt sağma, ekmek pişirme gibi gündelik işlerini yaparken de
yanında çocukları değil, komşusunu bulmaktadır.
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“Çocuklarımın hepsi şehirde yaşıyor, hafta sonları geliyor birisi, işlerimize yardım
ediyor, ama komşunun yeri başka, çocuklardan daha iyiler, her şeyimize onlar koşuyor, mesela
hasta olduğumuzda günlük işlerimizi kendimiz yapamıyoruz, ekmek pişirirken, süt çekerken
komşum yardım ediyor. Çalışmak bir yandan iyi insanı dinç tutuyor, hayata bağlıyor. Geçen
süt çekiminde hastalandım. Ayağı kalkacak halim yoktu, ineklerimi sağdılar, sütü çektiler (süt
kaynatma, peynir yapma), yemek getirdiler. Bunlar aramızda olan şeyler, kimin başı darda
kalsa diğeri onun yardımına gider. Erkeklerde patoz işleri kadınlarda ekmek pişirme ve süt
çekme işleri tek başına yapılması zor işler. Bu işlerde birbirimize çok yardım ediyoruz. Patoz
işleri en zor iş ailenin hepsi o anda çalışıyor. Traktörün sahibi de yardım ediyor. Patoz
işlerinde en az üç-dört kişi gerekli yoksa iş yapılamıyor.” (K23)
Eskiden gençler çoğunluktayken, şimdi Köy cemaatinin çoğunluğu yaşlılardan,
yaklaşık dörtte biri gençlerden oluşuyor. İşlerin yoğunluğuna ve zorluğuna göre kendi
aralarında dayanışma yapan yaşlılara, köyde yaşayan gençler de yardım ediyor, çoğu zaman
kendi işlerini yapamaz hale geliyorlar. İyi günde, kötü günde hep bir arada olan Köy
cemaatinde ilişkiler, geleneksel değerler çerçevesinde doğal sürecinde cereyan etmektedir.
Yaşlıların bakılıp gözetilmesi sosyal çevrenin herkesçe paylaşılan ortak değerlerince denetim
altına almıştır. Birbirlerini kısa bir süre için bile olsa her gün görmeye, birbirinden haberdar
olmaya, karşılıklı güven sağlamaya, kendiliğinden yardımlaşmacı karakter göstermeye ve
köyün ortak değerlerini paylaşmaya dayanan komşuluk ilişkisi yaşlıların bir çeşit sosyal
güvencesi olmakta ve çoğu zaman psikolojik yönden de acze düşmelerini önlemektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Yoğun göç veren köyler, çoğunlukla çalışma çağındaki nüfusun yaşlıları köyde
bırakıp gitmesi ve yaşlandığında çocuklarını gittiği yerde bırakıp geri dönmesi şeklinde
gerçekleşen nüfus hareketleriyle giderek yaşlılara terk edilmektedir. Hangi biçimde olursa
olsun ıssızlaşan ve giderek kendi içine kapanan köyler, yeniden canlandırılabilir, sağlıklı ve
yaşam kalitesi yükseltilmiş mekânlara dönüştürülebilir. Köyde yaşam koşullarının ve
kalitesinin iyileşmesine yönelik örgütlü çalışmalar aynı zaman da toplumun köylere olan
ilgisinin artmasına ve bir cazibe merkezi haline gelmesine de olanak tanıyabilir.
Ancak mevcut haliyle yaşamını sürdürmeye çalışan yaşlıların ivedilikle fiziksel ve
biyolojik ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilmesi yönelik tedbirler gerekmektedir. Bu
tedbirlerden bazıları özellikle kış aylarında ısınmayı kolaylaştırıcı doğalgaz gibi kaynaklardan
yararlanabilmelerini ve yaşlı yaşam biçimine uygun tasarımlı en çok iki katlı sosyal
konutlarda oturabilmelerini sağlama olabilir. Yaşlıların yaşam kalitesini artıracak olan bu
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi belki uzun süre alabilir. Hâlihazırda süregelen
güçlükleri kolaylaştıracak bazı tedbirler ise, kısa vadede gerçekleştirilebilir. Bu tedbirler,
yaşlılar ve bedensel engelliler için tasarlanmış klozet tipi tuvaletlerin sağlanması (köyde
yaşayan birçok yaşlı özellikle abdest için tatmin edici temizlik sağmadığı gerekçesiyle klozet
tercih etmemektedir.), evlerin önünde bulunan yüksek eşiklerin kaldırılması, bazı evlerde
bulunan dar, dik ve tutunma yerleri olmayan merdivenlerin uygun hale getirilmesidir. Köyde
kış aylarında yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşlılar evlerine kapanmakta ve
gündelik işlerini yapmakta dahi acze düşmektedirler. Kar temizliğinin yapılması, evlerin
önünde, yollarda, elektrik kablolarında oluşan buzlanmanın önlenmesi, yolların açılması,
donan sulara, su borularına ve kanalizasyon ayaklarına çözüm üretilmesi acilen yapılması
gereken hizmetlerdir.
2. Kendi kıt kaynakları ve köyün sosyal yapısı sayesinde asgari hayat standardında
yaşamaya çalışan ve fakat son derece kanaatkâr bir tavırla mevcut olanla yetinmeye çalışan bu
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yaşlılara devletin müdahalesi gerekmektedir. Öncelikle maddi güvence içinde yaşayabilmeleri
aile içi ilişkileri de kapsayacak şekilde yasal düzenlemeler yapılabilir. Sosyal hizmetlerden
ise anında yararlanabilmeleri gerekmektedir. Sosyal hizmetlerin özellikle sağlık ve bakım
hizmetlerinin “şimdi ve derhal hizmet” anlayışı doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
Her Köye sağlık evi açmak maliyetli bir iştir. Ancak civar köylerin de bağlı olduğu bir merkez
köy tayin edilerek bu maliyet düşürülebilir. Bu merkez köy, taşımalı sistemle civar köylerden
öğrencilerin taşındığı Okulu olan köy olabilir. Bu merkezde sağlık evi yanında aşevi gibi
kurumlar da oluşturulmalıdır. Yaşlılara aşevinden her gün sıcak yemek getirilmesi, sağlık
evindeki profesyonellerden oluşan bir mobil ekibin civar köyleri gezmesi, anında ve yerinde
hizmet vermesi, periyodik taramaların ve sağlık konusunda bilgilendirmenin yapılması, ağır
vakalarda ise aynı mobil hizmetle kente taşımanın sağlanması ivedilikle yapılması gereken
hizmetlerdir. Bu hizmetleri alan yaşlıların ödeyeceği ücret miktarı ya da bedava olup
olmayacağı, muhtarlıklardan maddi durumlarının belgelenmesi suretiyle kararlaştırılabilir.
Ayrıca bu merkez köyde civar köylerin her türlü ihtiyacının karşılanacağı, sipariş ve servis
imkânı sunan bir alışveriş merkezi yapılabilir ve özellikle yaşlıların ulaşımla ilgili özel
işlerinde kolaylık sağlayacak taşıtlar sağlanabilir. Böylece yaşlılar en temel ihtiyaçları olan
ancak yapmakta güçlük çektikleri ekmek yanında, diğer ihtiyaçlarını da kolaylıkla
karşılayabilir, civar köylerdeki akrabalarını ziyarete gidebilir.
3. Araştırmamızdan çıkan bir diğer sonuç ise aciz, yetersizlik, düşkün ve bağımlılık
derecesi en düşük olan bakıma muhtaç yaşlıların dahi huzurevlerine gitmek istememeleridir.
Huzurevleri, yoğun duygusallık ve acz içinde olan yaşlılara gereken şefkati veremediği
yönündeki olumsuz algılar nedeniyle tercih edilmemektedir. Mevcut huzurevlerinin
iyileştirilmesi adına, işleyişi konusunda daha fazla araştırma yapılması ve ortaya çıkan
bulgular ışığında muhtemelen bürokratik katılık yerine, şefkatin ön plana geçtiği bir bakım
anlayışının getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda huzurevlerinin hayır kuruluşlarıyla
işbirliği içinde olması ve özellikle bakım ile ilgili hizmet veren personelin hayırseverlik
anlayışı içinde yetişmiş personel olması önerilebilir. Yardım ve bakım görmeden yaşamını
sürdüremeyecek durumda olan yaşlılar huzurevine gitmek yerine, kendi evlerinde kalarak
bakım hizmetlerinden yararlanmak istemektedirler. Aile ortamında bakım en ideal çözümdür.
Ancak mevcut koşullarda sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, hekim, psikolog, fizyoterapist,
yaşlı bakıcısı, hasta bakıcı gibi profesyonel elemanların yer alacağı bu örgütlü yapının
maliyeti yüksek görünmekte ve bu uygulamanın hele hele köylerde mümkün olabilmesi uzun
bir süreç bir gerektirmektedir. Göç sonrası ortaya çıkan yeni düzenlerine, yeni koşullarına
uyum sağlamaya çalışan Köyde, daha önce kendi yaşlısına bakan ailenin bu işlevini bugün
fiilen geleneksel değerlere sadık komşular tarafından kendiliğinden gerçekleştirmektedir.
Almanya’da ise, özellikle kırsal bölgelerde bir komşuluk dayanışması tesis etmek için
“Komşular arası Yardımlaşma Derneği” (Nachbarschaftsdienste) adı altında dernekler
kurulmaktadır. Bu yapay oluşumların amacı, komşular arasında karşılıklılık esasına göre de
olsa bir dayanışma sağlamaktır. Yoğunlukla yaşlıların rağbet ettiği bu derneklerde, alışveriş
yapmak, ilaç getirmek, çiçek sulamak gibi gündelik işlerde karşılıklı yardımlaşmalar
düzenlenmektedir. Her gün belirli bir miktar para karşılığı ise sıcak yemek verilmektedir.
Ayrıca yabancı dil, bilgisayar öğrenmeleri için kurslar, yurt içi- yurt dışı geziler düzenlenerek
boş zaman değerlendirme faaliyetleri sunulmaktadır.
Yaşlı nüfusun yoğun olduğu köylerimizde yaşlılara yönelik daha önce ailenin ve yakın
akrabaların yüklendiği rolleri komşular yerine getirmektedir. Bu doğal süreçte gerçekleşen
komşu yardımının daha fazla sürdürülebilir hale getirilmesi için bir tür düzenleme yoluna
gidilebilir. Örneğin, komşuların enformel olarak yaptığı bakım hizmeti resmileştirilebilir.
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Başka bir ifadeyle, yaşlı bakımı için komşulara resmen yükümlülük verilebilir, eğer kapsam
dâhilinde değillerse sosyal güvenlik kapsamına alınabilir ya da ek sosyal yardım verilebilir.
Böylece karşılığı alınan bu hizmetin devamlı olması sağlanabilir.
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MEHMET AKĠF ERSOY HAKKINDA YAZILAN LĠSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERĠNE
BĠR ĠNC
ELEME
Ümmügülsüm CANDEĞER
Öz
Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 1873–1936 yılları arasında yaşamış olup dünyanın en büyük
savaşlarından birisi olan I. Dünya Savaşı ve akabinde Türk milletinin ölüm kalım savaşı olan Kurtuluş Savaşı’na
şahitlik etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı olması münasebetiyle
ülkemizde büyük küçük herkesin saygı ile andığı bir kişidir. Adı Burdur’da bulunan bir devlet üniversitesinde,
ayrıca pek çok ilkokul, ortaokul ve liselerimizde yaşatılmaktadır. Hakkında en az yılda bir kez sempozyum
düzenlenmektedir. İlim dünyası açısından da oldukça önemli bir şahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy lisans ve
lisansüstü eğitimlerin de araştırma konusu olmuştur.
Bu çalışma ile Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeline dayanan doküman incelemesi veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu elektronik
veritabanında kayıtlı bulunan ve yazarları tarafından kullanıma açılmış olan 21 tez incelenmiştir. Yazarların
kullanım izni vermediği tezler hakkında da bilgiler verilmiştir. Analiz edilen ve yorumlanan veriler,
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu tezlerin Mehmet Akif Ersoy’u hangi açılardan değerlendirdikleri,
üniversiteler ve bölümlere göre karşılaştırmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde yorumlanan veriler
araştırmanın temel problemi ve geliştirilebilecek öneriler çerçevesinde sentezlenerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Tezlerde Mehmet Akif, Mehmet Akif Ersoy, Yüksek Öğretim Kurulu
Ulusal Tez Merkezi

A STUDY ON GRADUATE THESIS WRITTEN ON MEHMET AKIF
ERSOY
Abstract
Our national poet Mehmet Akif Ersoy, who lived between 1873-1936, is one of the important figures
who had witnessed the world's largest war World War I and the War of Independence which is the most
important war of the Turkish nation. As he is the author of our national, people of all ages commemorate him
respectfully. His name is given to a state university located in Burdur and also many elementary, middle and
high schools to keep his memory alive. A symposium about him is held at least once a year. Mehmet Akif Ersoy,
who is also a very important figure in terms of science world, has been a subject to many researches in
undergraduate and postgraduate education
The objective of this study is to compare and analyze the conducted postgraduate thesis on with
Mehmet Akif Ersoy. In this study, document analysis based on screening model is used as a data collection tool.
Within this context, 21 registered thesis, whose authors permitted for utilization, on Mehmet Akif Ersoy were
examined from the electronic database of the Board of Higher Education. And given the other thesis which the
authors don’t permit to utilization. The analyzed and interpreted data, was evaluated in comparison. This paper
analyzes how these thesis evaluate Mehmet Akif Ersoy, according to the universities and departments. The aim
of the research reviewed in the context of the fundamental problems of the research and development of data that
can be synthesized within the framework of recommendations is presented.
Keywords: Graduate Theses on Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif, the National Council for Higher
Education Dissertation Center



Bu çalışma 15-18 Ekim 2014 tarihinde Burdur’da yapılan “3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed
İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan aynı adlı bildiri metninin genişletilmiş
halidir.

Dr. Millî Eğitim Bakanlığı, Çankaya Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gcandeğer@gmail.com
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1.GĠRĠġ
Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı görmüş
ve İstiklal Marşımızın yazarı olması nedeniyle de millî şairimiz adını almış büyük bir tarihi
şahsiyettir. Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Veri tabanında metinlerine
ulaşılabilen 21 tez, tarama modeline dayalı doküman incelemesine tabi tutulmuştur.
Çalışmanın amacı; Mehmet Akif Ersoy’un lisansüstü tezlerde nasıl incelenmiş olduğunun
ortaya konulmasıdır.
“Mehmet Akif Ersoy kimdir?” sorusunu cevaplamadan, hakkında yazılanları anlatmak
temelsiz bir binaya benzeyecek olması dolayısıyla öncelikle Mehmet Akif Ersoy’un kısa
hayat hikâyesine yer verilmiştir.
22 Kasım 1873’te İstanbul, Fatih İlçesi Sarıgüzel semtinde İpekli Tahir Efendi ve Hacı
Emine Şerife Hanım'ın oğlu olarak doğmuştur (TBMM Arşiv, Sicil No: 72). Babası
Arnavutluk’un İpek Kazası’ndan İstanbul’a gelen Nurettin Ağa'nın oğlu ve Fatih Medresesi
müderrisidir. Aynı zamanda Huzur Dersleri Muhataplığı da yapmıştır. Annesi ise Buharalı
Mehmet Efendi’nin kızıdır.
Akif’in ilk hocası babası olmuştur. Ardından Fatih’te Emir Buharî Mahalle Mektebi ve
İptidaî Mektebi’ne devam etmiştir. İptidaî Mektebi’nden sonra Fatih Merkez Rüştiye'sine
gitmiştir. Okuldaki eğitimin yanı sıra babasından Arapça, Fatih Camii’nde Esat Efendi’den
de Farsça dersleri almıştır.
Rüştiye eğitiminin ardından Mülkiye’de eğitime başlamıştır. Mülkiye’nin İdadi
bölümünü bitirdiği dönemde babasının vefatı ve evlerinin bir yangında kül olmasından dolayı
eğitiminde yeni bir yol çizmek durumunda kalmıştır. Mülkiye’ye devam etmemiş, Baytar
Mektebi’ne devam etmiştir. Burada okuduğu dönemde şiire olan ilgisi artmış ve eğitimi
sırasında ilk şiiri 28 Aralık 1893’te Hazine-i Fünûn mecmuasında yayınlanmıştır (Aktaş
Yazıcı, 2007:5)
Baytarlık mektebini birincilikle bitirip 1894’te Orman ve Maadin Nezareti emrine
Müfettiş olarak atanmıştır. Asıl görev yeri İstanbul olmasına rağmen, müfettişlik görevinden
dolayı Rumeli, Anadolu ve Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde çalışmıştır. 1898’de veznedar
Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la evlenmiştir. İsmet Hanım ve Akif’in üçü erkek,
üçü kız altı çocukları olmuştur.
Memuriyetinin yanı sıra Dâr'ül-Fünûn’da edebiyat ve Baytarlık Mektebi’nde de
kitabet dersleri vermiştir. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Ebu'l-Ula ve Eşref Edip
ile Sırat-ı Müstakim Mecmuası’nı çıkarmaya başlamıştır. Derginin başyazarlığını yapmıştır.
1913’de müdürünün haksız yere görevinden alınması nedeniyle memuriyetinden istifa
etmiştir. Dâr'ül- Fünûn’dan da ayrılmıştır.
Balkan Savaşları sırasında Fatih Kürsüsü'nde isimli manzum eserini yazmış, halkın
içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulabileceğine dair fikirlerini beyan etmiştir. 1914'de iki
aylığına Mısır'a gitmiş, I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin daveti ile Almanya'ya gitmiştir.
Millî Mücadele döneminde yazarlığını yaptığı Sebilürreşad dergisinden halkına
seslenip, halkın kurtuluş sesi olmaya çalışmıştır. İzmir'in işgalinden sonra Balıkesir'e geçip
burada Zağanos Paşa Camii'nde hutbe vermiştir. Buraya gelişi Millî Mücadele’ye aktif olarak
katılmasını temsil etmiştir. Bu hutbesinden sonra Ankara'ya gitmiştir. Sebilürreşad dergisini
çıkardığı arkadaşı Eşref Edib de onunla birlikte Ankara'ya gelmiş ve dergiyi Ankara'da
çıkarmaya başlamıştır. Ankara'ya geldikten sonra oluşabilecek isyanları önlemek, mücadeleye
inanmayanlarla mücadelenin gerekliliğini hutbelerle anlatmak için önce Konya'ya sonra da
Kastamonu'ya gitmiştir. Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği hutbesi Sebilürreşad
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dergisinde yayınlanmış, halka ve askere dağıtılmıştır. Bu hutbesi Millî Mücadele'ye
inanmayanların inandırılmasında etkili olmuştur.
I. TBMM’ye İzmit ve Biga’dan Milletvekili seçilmiş olmasına rağmen 17.07.1920
tarihinde meclise verdiği dilekçe ile Burdur Milletvekili olarak katılmayı seçmiştir. Savaşın
kazanılacağını anlatan yazıları ile halkı bilgilendirmek ve mücadelenin gerekliliğine
inandırmak için çalışmıştır. Savaşın en hararetli olduğu dönemde 12 Mart 1921’de O’nun
yazdığı “İstiklal Marşı” meclis tarafından ayakta alkışlanarak Millî Marşımız olarak kabul
edilmiştir. Marşın yazılması için ödüllü bir yarışma düzenlenmiştir. Ödül olduğundan dolayı
başlangıçta yarışmaya katılmayı istememiştir. Yarışmaya 700’den fazla şiir katılmış olmasına
rağmen devrin Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin (Tanrıöver) isteği ile İstiklal Marşı'nı
yazmıştır. Vaat edilen beş yüz lira meclisin muhasebecisi tarafından çıkarılınca, çok fazla
ihtiyacı olmasına rağmen Akif bu paranın tek kuruşuna dokunmadan Dâr’ül-Mesâî adıyla
kurulan ve fakir kadın ve çocuklara iş öğretmekle uğraşan bir hayır cemiyetine bağışlamıştır.
Daha sonra bu şiirini kahraman ordumuza armağan ettiği için şiirlerini topladığı “Safahat”
adlı eserine koymamıştır.
Savaştan sonra kendisinden Kur’an-ı Kerim’i tercüme etmesi istenmiştir. Tercüme için
kendisine 1000 lira verilmişse de bu parayı Sebilürreşad dergisini çıkarması için arkadaşı
Eşref Edib’e vermiştir. 1923–1926 yılları arasında yazları İstanbul’da kışları Mısır’da
geçirmiştir. 1926’dan 1936’ya kadar ise hiç dönmemiş, Mısır’da yaşamıştır. Bu dönemde
Mısır’da Dâr’ül-Fünûn Edebiyat şubesinde Edebiyat-ı Türkiyye Müderrisliği’ne atanmış aynı
zamanda Kur’an-ı Kerim’i tercüme ile ilgilenmiştir. Ancak daha sonra Kur’an-ı Kerim’i
tercümeden vazgeçmiş ve yaptığı tercümesini Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim etmemiştir.
Alınan parayı da tefsir ile görevlendirilen Elmalılı Hamdi Yazır’a devretmiştir. Tercüme
konusunda farklı rivayetler mevcuttur. Rivayetlerin bir kısmı bu görevin kendisine bizzat
Mustafa Kemal tarafından verildiği yönünde olmasına rağmen asıl görevin Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından verildiği şeklindedir (Cündioğlu, 2010:33-40). Sonuç olarak Mehmet
Akif tarafından yapılan tercüme resmi makamlara teslim edilmemiştir. Mısır’dan yurda
dönüşü sırasında kendisi tarafından Yozgatlı İhsan Hoca’ya teslim edilmiş, Mısır’a geri
dönmezse de yakılması istenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mısır’a giden Millî Eğitim
Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından hoca bulunarak tercüme istenmişse de yakıldığı
öğrenilmiştir (Sarıhan, 1996:213–214).
19 Haziran 1936’da Mısır’dan dönmüş ve hastalığı nedeniyle Nişantaşı Sağlık
Yurdu’na yatırılmıştır. Hastalığına önce kanser daha sonra ise siroz teşhisi konmuştur. Yurda
dönüşünde kilo kaybetmiş olan Akif burada bir süre tedavi görmüşse de iyileşememiş 27
Aralık 1936’da vefat etmiştir (Duran, 2007, s.44). 28 Aralık günü Beyazıt Camiinde o gün
tesadüfen bulunan birkaç üniversiteli genç “bir fakirin cenazesine yardım ediyoruz” zannıyla
cenazeyle ilgilenmişlerdir. Cenazenin Akif’e ait olduğu öğrenilince devlet erkânından
kimsenin itibar etmediği naaş büyük bir insan seliyle Edirnekapı şehitliğine getirilmiş ve çok
sevdiği dostu Ahmet Naim Bey’in yanına konmuştur. Bugün şairin yanında Ahmet Naim ve
Süleyman Nazif’in kabirleri vardır (Aktaş Yazıcı, 2007:14). Ölümünden sonra hakkında çok
şey yazılıp çizilmiş olan Mehmet Akif’in en büyük eseri İstiklal Marşı, en az okulların her
açılış ve kapanışında Türk gençliği tarafından okunmaktadır.
Mehmet Akif, hakkında her yıl birçok etkinlik düzenlenen ve Türk Milletinin Millî
Şairi unvanını kazanmış ve tarihe mal olmuş bir mütefekkirdir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışmada tarama modeline dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
2.1. Evren - Örneklem
Mayıs 2014’te yapılan taramalarda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) resmi internet
sitesinde bulunan Ulusal Tez Veri Tabanı’nda Mehmet Akif Ersoy ile ilgili toplam 33 tezin
bulunduğu saptanmıştır. İlk etapta Ulusal Tez Veri Tabanı’nda yazarları tarafından kullanım
izni verilmiş olan ve elektronik olarak ulaşılabilen 21 adet tez incelemeye tabi tutulmuştur.
İkinci aşamada ise yazarları tarafından izin verilmemiş olan tezler ile ilgili bilgiler
tablolaştırılarak özeti olanlar üzerinden yeniden bir değerlendirme yapılmıştır.
2.2. Verilerin Toplanması
Araştırma süresince bilgisayar ortamına indirilen tezler tek tek ele alınmıştır. Her tez
üniversite, bölüm, yıl olarak incelendikten sonra içindekiler bölümlerinden konular ve
konuların nasıl ele alındığı incelenmiştir. Özetine ulaşılabilen tezlerin incelenmesinde ise özet
üzerindeki veriler kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Tezlerin üniversitelere, anabilim dalları ve bilim dallarına göre dağılımı tablo haline
getirilmiştir. Tablo haline getirilen tezler bilim dallarına göre ayrılarak tek tek incelenmiş ve
tezlerde anlatılanlar kısaca özetlenmiştir. Elde edilen bulguların verilmesinden sonra ise
sonuç bölümünde yapılan araştırmanın sonuçları gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.
3. BULGULAR
Tezler

3.1. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Veri Tabanı’nda Tamamına UlaĢılabilen

Çalışmada incelenen tezlerin 20’si Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilmiş, 1 tez
ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin tablosu
aşağıdaki gibidir.
Tablo 3.1: YÖK Ulusal Veri Tabanı’nda ulaşımına izin verilmiş olan tezlerin Üniversite,
Bölüm ve Yıllara göre dağılımı
Tez No

Üniversite

Yıl

Tez Türü

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

191315

Ankara
Üniversitesi

2006

Yüksek
Lisans

Temel İslam Bilimleri1

Kelam Bilim Dalı

280619

Balıkesir
Üniversitesi

2011

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

-

160915

Erciyes
Üniversitesi

2005

Yüksek
Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

320298

Erciyes
Üniversitesi

2012

Yüksek
Lisans

Türkçe Eğitimi

-

1

Tezlerin Anabilim Dalı ve Bilim Dalı bölümlendirmesi Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi verilerine
göre düzenlenmiştir. İlahiyat Fakültelerinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği gibi bölümler bulunmaktadır.
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19608

Fırat
Üniversitesi

1988

Yüksek
Lisans

Sosyoloji

-

227498

Fırat
Üniversitesi

2009

Yüksek
Lisans

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

253995

Fırat
Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

Sosyoloji

-

264812

Gaziantep
Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

Tarih

-

208681

Marmara
Üniversitesi

2007

Yüksek
Lisans

İlahiyat

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği

210222

Marmara
Üniversitesi

2007

Yüksek
Lisans

İlahiyat

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği

274093

Marmara
Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

İlahiyat

Hadis Bilimi

291301

Marmara
Üniversitesi

2011

Yüksek
Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

210434

Sakarya
Üniversitesi

2007

Yüksek
Lisans

Temel İslam Bilimleri

-

230788

Sakarya
Üniversitesi

2008

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

253024

Sakarya
Üniversitesi

2009

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilim (Folklor)

279017

Selçuk
Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

279050

Selçuk
Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

349421

Uşak
Üniversitesi

2013

Yüksek
Lisans

Türkçe Eğitimi

-

2011

Doktora

Türk Dili Ve Edebiyatı

-

1995

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

-

2008

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

304066
42488
218554

Atatürk
Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
Gazi
Üniversitesi

Tablo 3.1 incelendiğinde araştırma alanına giren 21 lisansüstü tezden 3’ünün Doktora,
diğer 18’inin ise Yüksek Lisans tezi olduğu görülmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal
Tez Veritabanı’na kayıtlı olan tezlerden ilki 1995 yılına aittir. 1995 ile 2013 yılları arasında
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tez sayısı 33’tür. Bu bölümde erişime
açılmış olan 21 tez üzerinden çalışma gerçekleştirilmiştir. İkinci bölümde ulaşım izni
verilmemiş olan tezlerin incelemesi yapılmıştır.
Tablo’da yer alan yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımı, 4’ü Marmara
Üniversitesi, 3’ü Fırat Üniversitesi, 3’ü Sakarya Üniversitesi, 2’si Erciyes Üniversitesi, 2’si
Selçuk Üniversitesi, 1’i Ankara Üniversitesi, 1’i Balıkesir Üniversitesi, 1’i Gaziantep
Üniversitesi, 1’i Uşak Üniversitesi şeklindedir. Doktora tezlerinin dağılımı ise 1’i Atatürk
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Üniversitesi, 1’i Ege Üniversitesi ve 1’i de Gazi Üniversitesi şeklindedir. Buna göre Mehmet
Akif Ersoy ile ilgili en çok Marmara Üniversitesi’nde çalışma yapılmıştır.
Tablo’da dikkat çeken tezlerin Türk Dili Edebiyatı alanında yoğunlaştığıdır. Bölümler
bazında incelendiğinde 21 tezden 7’si Türk Dili ve Edebiyatı, 3’ü Temel İslam Bilimleri, 3’ü
Felsefe ve Din Bilimleri, 3’ü İlahiyat, 2’si Sosyoloji, 1’i Tarih ve 2’si Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı başlığı altında hazırlanmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başlığı altında hazırlanan tezlerden 4’ünde
bölüm ayrımı yapılmazken diğerlerinden 2’si Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda 1’i Türk
Halk Edebiyatı Bilim Dalı’nda, 1’i de Halk Bilimi (Folklor) Bilim Dalı’nda hazırlanmıştır.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezlerden birinde bilim dalı
belirtilmemişken, biri Kelam Bilim Dalı’nda diğeri de İslam Mezhepleri Tarihi Bilim
Dalı’ndadır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı başlığı altındaki tezlerden 2’si Din
Felsefesi Bilim Dalı’nda diğeri de Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda sunulmuştur.
İlahiyat Anabilim Dalı’ndaki tezlerden ikisi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bilim Dalı’nda diğeri de Hadis Bilim Dalı’nda hazırlanmıştır. Sosyoloji ve
Tarih Anabilim Dalları’nda hazırlanan tezlerde bilim dalı belirtilmemiştir.
Araştırma alanındaki tezlerden sadece biri Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne diğerleri de
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuştur. Bununla ilgili olarak aşağıdaki tablo
hazırlanmıştır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezlerden biri Eğitim Bilimleri
Enstitüsüne sunulmuşken diğeri Sosyal Bilimler Enstitüsüne sunulmuştur. Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı’na sunulan tezlere ait tablo aşağıdadır.
Tablo 3.2: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü tezleri.
Tez No

Üniversite

320298

Erciyes
Üniversitesi

349421

Uşak
Üniversitesi

Yıl

Tez Türü

Enstitü

Bölüm

Tez Adı

2012

Yüksek
Lisans

Eğitim
Bilimleri
Enstitüsü

Türkçe
Eğitimi

Mehmet Akif Ersoy’un
Safahat İsimli Eserinin Türkçe
Eğitimi Ve Değerler Eğitimi
Açısından İncelenmesi (141 s.)

2013

Yüksek
Lisans

Sosyal
Bilimler

Türkçe
Eğitimi

Değerler Eğitimi Açısından
Mehmet Akif Ersoy’a Ait
“Safahat” Adlı Eserin
İncelenmesi (189 s.)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezleri tek tek ele aldığımızda
çıkan sonuç şu şekildedir:
1.
230778 Haluk Bacaksız, Mehmet Akif Ersoy’da Aile, Toplum ve
Ġnsan, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya, 2008, 132 s. Prof. Dr. Hasan Akay danışmanlığında
hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç ana bölümden oluşmuştur.
Birinci bölümde Aile konusu incelenmiştir. Konuyla ilgili 7 alt başlık hazırlanmış
ve burada Mehmet Akif’in şiirlerinden örneklerle konu işlenmiştir. İkinci
bölümde Toplum konusu ele alınmıştır. Bu bölümde 13 alt başlıkta Mehmet
Akif’in şiirlerinden hareketle toplum konusundaki fikirlerine yer verilmiştir.
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Üçüncü bölümdeyse İnsan konusu işlenmiştir. Bu bölümde de diğer bölümlerdeki
gibi Mehmet Akif’in şiirlerinden kısa dörtlükler verilerek konu ele alınmıştır.
2.
253024 Bora Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Halk
Kültürü ve Halk edebiyatı Materyallerinden Ġstifade, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı, 2009, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
186 s. Prof. Dr. Alâeddin Mehmetoğlu danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve
Sonuç bölümleri hariç üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif’in
Hayatı ve Eserleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Mehmet
Akif’in Edebi Kişiliği, Sanatı ve Felsefesinin Oluşumu ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde ise Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Halk Edebiyatı ve
Halk Kültürü Unsurları detaylı bir şekilde incelenmiştir.
3.
279017 Gülden Çiftçi, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı
Kitabının Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Unsurları Üzerine Bir Ġnceleme,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 161 s. Doç. Dr. Zekeriya Karadavut danışmanlığında
hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç bölüm halinde düzenlenmiştir.
Birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Safahat
hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci Bölümde Safahat’taki halk edebiyatı unsurları
incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Safahat’taki halk bilimi unsurları ele
alınmıştır.
280619 Çiğdem Çam, Mehmet Akif, Tevfik Fikret ve Nazım
4.
Hikmet'in ġiirlerinde Gelecek Tasavvuru, Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, 2011, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 94 s.
Doç. Dr. Mehmet Narlı danışmanlığında hazırlanmıştır. Tezin bölümleri, Giriş,
İlgili Alanyazın, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar ile Sonuç ve Öneriler şeklinde
düzenlenmiştir. Tezin Bulgular ve Yorumlar bölümü en ağırlıklı bölümü
oluşturmuştur. Burada Mehmet Akif, Tevfik Fikret ve Nazım Hikmet’in
eserlerinden örneklemeler yapılarak gelecek tasavvurunun nasıl şekillendirildiği
ele alınmıştır.
5.
42488 Fazıl Gökçek, Mehmet Akif Ersoy’un ġiiri Üzerine Bir
Ġnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1995,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 245 s. Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç ana bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif’in Şiir Anlayışı incelenmiştir. İkinci
bölümde Mehmet Akif’in Şiirlerinde Muhteva ve üçüncü bölümde de Mehmet
Akif’in Şiirlerinde Şekil ve Üslup konuları ele alınmıştır.
218554 Dinara Duisebayeva, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” ve
6.
Muhtar Avezov’un “Abay Yolu” Adlı Eserinin Tema Bakımından
Ġncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 463 s. Prof. Dr. Şerif Aktaş danışmanlığında
hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümü hariç üç ana bölümden oluşmuştur.
Giriş’te Mehmet Âkif ile Muhtar Avezov’un yaşadıkları dönemin siyasi ve
kültürel manzarası kısaca verilmiştir. Muhtar Avezov’un 1918–1920 yılları
arasında yayımlanan makalelerinin tematik incelemesi ele alınmıştır. Birinci
bölümde, şair Mehmet Âkif Ersoy’un hayat hikâyesinden kısaca bahsedildikten
sonra O’nun Safahat adlı eseri tema bakımından değerlendirilmiştir. İkinci
bölümde ise, Muhtar Avezov ile onun Abay Yolu adlı romanı tanıtılmıştır. Abay
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Yolu ile Safahat metin tahlili metoduyla incelenmiştir. Edebî metnin temasını
oluşturan olay örgüsü, kişiler, mekân ve zaman unsurları ele alınmıştır. Üçüncü
bölümde, Abay Yolu ile Safahat’taki benzerlikler üzerinde durulmuştur. Aynı
zamanda Safahat ile Abay Yolu millî romantik duyuş açısından
değerlendirilmiştir. Her iki eserde de ele alınan sosyal problemlere bir çözüm, bir
çıkış yolu olarak teklif edilen ideal insan tipinin özelliklerini tasvir edilmiştir.
7.
304066 Arzu Şeyda, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında Söz
Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2011,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 14852s. Prof. Dr. Muhsine Börekçi
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç beş bölümden
oluşmaktadır. Giriş bölümünde Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verilmiştir.
Birinci bölümde Kavramların İşaretlenmesi başlığı altında Türkçenin kavram
oluşturma yöntemleri açıklanarak eserden hareketle örneklendirilmiştir. İkinci
bölümde Taban Hâlindeki Öğeler başlığı altında Safahat’ta kullanılan örneklerden
hareketle isim ve fiil tabanları incelenmiştir. Üçüncü bölümde Kavram İlişkileri
başlığı altında Safahat’ta kullanılan geçici kavram ilişkileri işlevsel bir yaklaşımla
değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde Eyleyen-Tümleyen-Eylem İlişkileri
başlığı altında cümlenin kurucu öğeleri Safahat’taki örneklerden hareketle
betimlenmiştir. Beşinci bölümde ise Cümle Yapıları başlığı altında
formüllendirilen cümleler yapılarına göre sınıflandırılmıştır. Sonuç bölümünde ise
bulgular yorumlanarak ulaşılan sonuçlar dikkatlere sunulmuştur. Safahat’ta
kullanılan dil birimlerinin seçimi ve dizimi işlevsel açıdan değerlendirilerek
ortaya çıkan söylem özellikleri betimlenmiştir.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler tek tek incelendiğinde şu
sonuçlara ulaşılmıştır.
1.
191315 Meliha Macit, Mehmet Akif Ersoy’un Geleneksel Dini
AnlayıĢıEleĢtirisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 159 s. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Esen
danışmanlığında hazırlanan tezin - Ulusal Veri Tabanı’na verilişi sırasında bir
sorun yaşanmış olmalı ki- tezin kapağı, içindekiler ve giriş bölümleri
yüklenememiştir. Tezin birinci bölümünde Geleneksel Dini Anlayışa Akif’in
Eleştirileri incelenmiştir. İkinci bölümde Akif’in İdeal Müslüman Anlayışı ele
alınmıştır. Sonuç ve özet ile tez sona erdirilmiştir.
2.
210434 Ömer Şengün, Mehmet Akif Ersoy’un Tefsirciliği ve Kur’ân
Yorumu, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı, 2007,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 189 s. Prof. Dr. Davut Aydüz
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç ana bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri,
ikinci bölümde Akif’in Tefsir Yazıları, Kaynakları ve Tefsir Metodu, üçüncü
bölümdeyse Akif’in Kur’ân’dan İlhamlı Şiirleri incelenmiştir. Tezde Mehmet
Akif’in Kur’ân’ı yorumlaması ve tefsirciliği anlatılmaya çalışılmıştır.
3.
227498 Hasan Kaya, Mehmet Akif Ersoy’un Dini ve Siyasi Fikirleri,
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2009, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 152 s. Yrd. Doç. Ahmet Bağlıoğlu danışmanlığında
hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç ana bölümden oluşmuştur. Tezin
2

Tez üst üste 3 kez kopyalandığı için Ulusal Veri Tabanında 1485 sayfa olarak görünmesine rağmen tezin aslı
495 sayfadır.
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birinci bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri ele alınmıştır. İkinci
bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Dini Fikirleri ve üçüncü bölümde de Mehmet
Akif’in Din ve Siyaset Bağlamındaki Fikirleri incelenmiştir. Bu tezde Mehmet
Akif’in eserlerinden hareketle din ve siyaset ile ilgili fikirleri ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler incelendiğinde:
1.
160915 Ali Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy’a Göre Tanrı ve Özgürlük,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2005, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 78 s. Prof. Dr. Turan Koç danışmanlığında hazırlanan tez
Giriş ve Sonuç bölümleri hariç iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci
bölümde Mehmet Akif’in Tanrı Anlayışı, ikinci bölümde de Mehmet Akif’in
Özgürlük Anlayışı ele alınmıştır.
2.
279050 Ayşe Gülüser, Mehmet Akif Ersoy’da Tanrı Problemi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 98 s. Doç. Dr. Bayram Dalkılınç danışmanlığında hazırlanan
tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç ana bölümden oluşmuştur. Tezin birinci
bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışı üzerinde durulmuştur. İkinci
bölümde Mehmet Akif’e Göre Tanrı’nın Sıfatları ve üçüncü bölümde de Mehmet
Akif’e Göre Tanrı- Âlem Münasebeti incelenmiştir. Tezin hazırlanmasında
Mehmet Akif’in eserlerinden hareket edilerek, şiir ve makalelerinde Tanrı ile ilgili
görüşleri bulunmuştur.
3.
291301 Osman Kılıçoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un Dini-Sosyal
Islahatçılığı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 147 s. Doç. Dr. Ali Coşkun
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri hakkında
detaylı bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Din ve Toplum
Görüşü üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Mehmet Akif Ersoy’un Dini –
Sosyal Islahatçılığı işlenmiştir.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler incelediğinde:
1.
320298 Selçuk Moğul, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Ġsimli
Eserinin Türkçe Eğitimi ve Değerler Eğitimi Açısından Ġncelenmesi, Erciyes
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2012, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, 153 s. Yrd. Doç. Dr. Şahika Karaca danışmanlığında hazırlanan tez
Giriş bölümü hariç dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Genel Bilgiler
başlığı altında değerler eğitimi ve Türkçe öğretimi açısından değerler öğretimi
gibi konular işlenmiştir. İkinci bölümde Yöntem ve Materyal konusu işlenmiştir.
Üçüncü bölümde Bulgular ve Yorum başlığı altında konuyla ilgili yapılan
çalışmalardan edilen bulgular ortaya konmuş ve bu bulgulara dair yorumlamalar
yapılmıştır. Dördüncü bölümde Tartışma, Sonuç ve Öneriler başlığı altında elde
edilen verilerden yola çıkılarak Mehmet Akif’in Değerler Eğitimine katkıları
ortaya konmuştur.
2.
349421 Seçil Biçer, Değerler Eğitimi Açısından Mehmet Akif
Ersoy'a Ait Safahat adlı Eserin Ġncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Uşak, 2013, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 203 s. Yrd. Doç. Dr.
Erol Sakallı danışmanlığında hazırlanan tez beş bölümden oluşmuştur. Birinci
bölümde konuya giriş yapılmıştır. İkinci bölümde kavramsal çerçeve
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oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde yöntem konusunda bilgiler verilmiştir.
Dördüncü bölümde bulgu ve yorumlar verilmiştir. Beşinci bölümde tartışmalar ve
yorumlar yapılmış ardından da sonuçlar ve öneriler ortaya konmuştur.
İlahiyat Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler incelendiğinde:
1.
208681 Fatma Sultan Aktaş Yazıcı, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat
Adlı Eserindeki Ahlâk AnlayıĢı Ġle Ġlgili GörüĢleri, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
346 s. Doç. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve
Sonuç bölümleri hariç üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif’in
Hayatı ve Eserleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Safahat’ın Genel
Felsefesinin Oluşumu incelenmiştir. Üçüncü bölümde de Mehmet Akif’in
Safahat’ındaki Ahlak Anlayışı ele alınmıştır.
2.
210222 Nigar Duran, BatılılaĢma Sürecinde Türk Toplumuna
Sunulan Çocuk ve Genç Tipleri (Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Muallim Naci
Örneği), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 186 s. Prof. Dr. Zafer Fersahoğlu
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç dört bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde Batılılaşma ve Batılılaşma Süreci üzerinde
durulmuştur. İkinci bölümde Mehmet Akif Ersoy ve “Asım”, üçüncü bölümde
Tevfik Fikret ve “Şermin”-“Haluk”, dördüncü bölümde Muallim Naci ve
“Ömer’in Çocukluğu” incelenmiştir. Bu yazarlar ve eserlerindeki çocuk ve genç
tipleri analiz edilmiştir.
3.
274093 Yavuz Horoz, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ta Anlam ve
Telmih Olarak Kullandığı Hadislerin Ġncelenmesi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
178 s. Prof. Dr. Nebi Bozkurt danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç
bölümleri hariç üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un
Hayatı, Kişiliği ve Eserleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Safahat’ta
Anlam Olarak Kullandığı Hadisler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde de Safahat’ta
Telmih Yoluyla Kullandığı Hadisler incelenmiştir.
Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler incelendiğinde,
1.
19608 İbrahim Kır, Mehmet Akif Ersoy’un GörüĢlerinin Sosyolojik
Analizi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1988,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 264 s. Doç. Dr. Zeki Erdoğmuş
danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri hariç üç bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde Hayatı, Sosyal Kişiliği ve Görüşleri incelenmiştir.
İkinci bölümde Mehmet Akif’in Düşünce Sistemini Etkileyen Sosyo-Kültürel ve
Sosyo-Politik Faktörler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Mehmet Akif’in
Sosyolojik Görüşleri detaylı bir şekilde işlenmiştir.
2.
253995 Safiye Çelik, Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Mehmet Akif
Ersoy, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2010, 215 s. Yrd.
Doç. Dr. Yelda Sevim danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç bölümleri
hariç üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yapılan çalışma ile ilgili genel
bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Dönemin Mehmet Akif Ersoy Üzerindeki
Etkileri ve Akif’i Şekillendiren Unsurlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Mehmet
Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sosyal Konular incelenmiştir.
Tarih Anabilim Dalı’nda hazırlanan tez incelediğinde;
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264812 Turan Aslan, Mehmet Akif ve Milli Mücadele’de Birlik ve
Beraberliği Sağlamaya Dönük Faaliyetleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2010, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 174 s.
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Büyükoğlu danışmanlığında hazırlanan tez Giriş ve Sonuç
hariç üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde Doğumu, Gençliği ve
Çevresi ele alınmıştır. İkinci bölümde Milli Mücadeleye Kadar Birlik ve
Beraberliği Sağlamaya Dönük Faaliyetleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde Milli
Mücadele de Birlik ve Beraberliği Sağlamaya Dönük Faaliyetleri işlenmiştir.
Tezler

3.2. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Veri Tabanı’nda Tamamına UlaĢılamayan

Tablo. 3.3: YÖK Ulusal Veri Tabanı’nda ulaşımına izin verilmemiş olan tezlerin Üniversite,
Bölüm ve Yıllara göre dağılımı
Özet olup
olmama
durumu

Tez No

Üniversite

Yıl

Tez Türü

Anabilim
Dalı

Bilim Dalı

357901

Marmara
Üniversitesi

1985

Yüksek
Lisans

Eğitim
Bilimleri

Eğitim
Yönetimi ve
Denetimi

30475

Selçuk
Üniversitesi

1994

Yüksek
Lisans

Felsefe

-

Özeti yok

42062

Marmara
Üniversitesi

1995

Yüksek
Lisans

İlahiyat

-

Özeti yok

41699

Marmara
Üniversitesi

1995

Yüksek
Lisans

İlahiyat

-

Özeti yok

94102

Atatürk
Üniversitesi

2000

Yüksek
Lisans

Eğitim
Bilimleri

Eğ. Prog. ve
Öğretimi

Özeti var

54154

Uludağ
Üniversitesi

1996

Yüksek
Lisans

İlahiyat

-

Özeti yok

61595

Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi

1997

Doktora

Türk Dili
ve
Edebiyatı

-

Özeti yok

81328

Sakarya
Üniversitesi

1999

Yüksek
Lisans

Türk Dili
ve
Edebiyatı

-

Özeti var

3

Özeti yok3

Tez Adı
Mehmet Akif’in
Eğitim Anlayışı
(126 s.)
Mehmet Akif’te
Sosyal
Problemlerimiz ve
Çözüm Yolları
(120 s.)
Mehmet Akif
Ersoy’un Din ve
Toplum Anlayışı
(111 s.)
Mehmet Akif’in
Mev’ize ve
Hutbelerindeki
Din Eğitimi
Unsurları (146 s.)
Millî Şairimiz
Mehmet Akif
Ersoy’da Eğitim
Düşüncesi (71 s.)
Mehmet Akif’in
Hayatı ve Bir
Eğitimci Olarak
Din Eğitimi
Hakkındaki
Görüşleri (115 s.)
Mehmet Akif
Ersoy (Sanatı ve
Sanat AnlayışıÜslubu) (342 s.)
Mehmet Akif`’in
Safahat’ında
Kelime Grupları
(249 s.)

Tezin özeti İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulundu.
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135174

İstanbul
Üniversitesi

122356

Ankara
Üniversitesi

116798

Atatürk
Üniversitesi

385965

Yüzüncü
Yıl
Üniversitesi

2002

Yüksek
Lisans

Türk Dili
ve
Edebiyatı

2002

Yüksek
Lisans

Sosyal
Bilgiler

2003

Yüksek
Lisans

Ortaöğreti
m Sosyal
Alanlar
Öğretimi

Tarih
Eğitimi

Eğitim
Bilimleri

Eğ. Prog. ve
Öğretim

2014

Yüksek
Lisans

Yeni Türk
Edebiyatı

Özeti var

Özeti var

Mehmet Akif
Ersoy’un
Şiirlerinde Edebi
Sanatlar (407 s.)
Mehmet Akif
Ersoy (Tarihi,
Sosyal ve
Eğitimci Kişiliği)
(156 s.)

Özeti var

Mehmet Akif`in
Eğitim Anlayışı
(98 s.)

Özeti var

Mehmet Akif
Ersoy’un
Şiirlerinin
Değerler Eğitimi
Açısından
İncelenmesi (109
s.)

Tablo 3.3 incelendiğinde araştırma alanına giren 12 lisansüstü tezden 1’inin Doktora,
diğer 11’inin ise Yüksek Lisans tezi olduğu görülmektedir. YÖK Ulusal Tez Veritabanı’na
kayıtlı olan tezlerden ilki 1985 yılına aittir. 1985 ile 2014 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy
ile ilgili yapılmış olan lisansüstü tez sayısı 33’tür. İlk bölümde bu tezlerin 21 tanesi tek tek
incelenerek analiz edilmişti. Bu bölümde erişime açılmamış olan 12 tez üzerinden çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Tablo’daki veriler incelendiğinde tezler üniversitelere göre Marmara Üniversitesi 3,
Atatürk Üniversitesi 2, Ankara Üniversitesi 1, İstanbul Üniversitesi 1, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi 1, Sakarya Üniversitesi 1, Selçuk Üniversitesi 1, Uludağ Üniversitesi 1, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi 1 şeklinde dağılmıştır.
Anabilim Dalı bağlamında dağılım ise Türk Dili ve Edebiyatı 3, İlahiyat 3, Eğitim
Bilimleri 2, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretimi 1, Sosyal Bilgiler 1, Eğitim 1, Felsefe 1
şeklindedir.
Tezlerin incelenebilmesi için ya erişime açılması ya da en azından özetine ulaşılması
gerekliliğinden dolayı bu tabloya tezlerin özetinin var olup olmadığı da eklenmiştir. Tablo
incelendiğinde 6 tezin özetinin var olduğu diğer 6 tezin ise özetinin de olmadığı görülmüştür.
Özeti bulunmayan tezlerin enstitüleri ya da üniversite kütüphanelerinden özetlerine
ulaşılmaya çalışılmıştır.
Özeti bulunan tezlerin incelenmesi ise şöyledir;
YÖK Ulusal Veri Tabanı’nda özetine ulaşabilinen lisansüstü tezlerden 2’si Türk Dili
ve Edebiyatı, 2’si Eğitim Programları ve Öğretim, 1’i Tarih, 1’i de Tarih Eğitimi Anabilim
Dalında yapılmıştır. Bunun haricinde üniversite kütüphanelerinden ulaşılan özetleri bulunan 1
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’na ait tez bulunmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden
değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 81328 Kadir Tezer, Mehmet Akif’in Safahat’ında Kelime Grupları,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı, 1999, 249 s. Yard.
Doç. Kenan Acar danışmanlığında tamamlanan tezde Mehmet Akif’in “Safahat”
isimli eserinde bulunan bütün şiirler incelenerek şiirlerde geçen kelime grupları
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tespit edilip, yirmi başlık altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise kelime
gruplarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
2. 135174 Hatice Aydın, Mehmet Akif Ersoy’un ġiirlerinde Edebi Sanatlar,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 407 s. Prof. Dr.
Kazım Yetiş danışmanlığında tamamlanan tezde Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı
şiirlerden hareketle kullanmış olduğu edebî sanatlar tespit edilmiştir. Toplam 27
sanatın tespitinin yapıldığı tez ile şairin kullandığı üslûp açıklanmaya çalışılmıştır.
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezlerin özetleri
üzerinden değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 94102 Nazmi Avcı, Millî ġairimiz Mehmet Akif Ersoy’da Eğitim
DüĢüncesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2000, 71 s.
Yard. Doç. Dr. Selami Dönmez danışmanlığında tamamlanan tezde Millî şairimizin
hayatı, eserleri, Millî Mücadele’ye katkıları, İstiklal Marşı’nı yazması ve eğitim
alanındaki düşünce ve görüşleri incelenmiştir. Sonuç olarak Mehmet Akif’in eğitim
politikalarına etkisi ve katkısı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.
2. 385965 Cihat Küçükkaya, Mehmet Akif Ersoy’un ġiirlerinin Değerler
Eğitimi Açısından Ġncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Van, 2014, 109 s. Yard. Doç. Dr. Ahmet Yayla danışmanlığında
hazırlanan tezde Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerindeki değerler ile ilköğretim II.
Kademe Sosyal Bilgiler 6. Sınıf ders kitabında geçen değerler karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın amacı yeni nesillerin Mehmet Akif’in şiirlerinde geçen değerler ile ne
kadar karşılaştığının ortaya konmasıdır. Bu çalışmayla değerler eğitimine verilmesi
gereken hassasiyetin gözler önüne serilmesi hedeflenmiştir.
Tarih Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezin özeti üzerinden değerlendirilmesi
yapıldığında;
122356 Salim Düzgün, Mehmet Akif Ersoy (Tarihi, Sosyal ve Eğitimci
KiĢiliği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 156 s.
Yard. Doç. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu danışmanlığında hazırlanan tez giriş, üç
bölüm ve sonuçtan oluşmuştur. Tezin girişinde Mehmet Akif hakkında genel bir
değerlendirme üzerinde durulmuştur. İlk bölümde, Akif’in hayatı ve yetiştiği
ortamı ele alıp; fikir hayatının temellerinin oluşmasındaki etkileri üzerinde
durulmuştur. İkinci bölümde, Mehmet Akif’in Osmanlı’nın son dönemlerinde
etkili olan İslamcılık akınımdan ne oranda etkilendiğini incelenmiştir. Üçüncü
bölümdeyse Osmanlının son zamanlarında aydınlar arasında yaygın olan Batıcılık,
Osmanlıcılık, Türkçülük ve Sosyalizm akımlarının Mehmet Akif üzerindeki etkisi
açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise Mehmet Akif’in eğitim meselesiyle ilgili
görüşleri, önerileri derinlemesine ortaya konmaya çalışılmıştır.
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezin özeti üzerinden değerlendirilmesi
yapıldığında;
116798 Turan Çay, Mehmet Akif’in Eğitim AnlayıĢı, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003, 98 s. Yrd. Doç. Dr. Feridun Alper
danışmanlığında hazırlanan tezde Mehmet Akif Ersoy’un eğitim anlayışı şiir,
makale ve vaazları incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öncelikle Mehmet
Akif in yaşadığı dönemlerdeki eğitimin durumu genel hatlarıyla ortaya konulmuş,
ardından onun eğitim ile ilişkisi çerçevesinde, öğrenim hayatı, etkilendiği kişiler,
eserlerinde eğitimi konu edinmesinin sebepleri ve ele aldığı konular tespit edilmiş;
örneklerle ortaya konulmuştur.
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Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezin özeti üzerinden
değerlendirilmesi
357901 Sebahattin Arıbaş, Mehmet Akif’in Eğitim AnlayıĢı, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1985, 126 s. Yard. Doç. Dr. Adil
Çağlar danışmanlığında tamamlanan tezin ilk bölümünde Mehmet Akif’in
yaşadığı çevre, hayatı ve eserleri anlatılmıştır. Diğer bölümlerde Mehmet Akif’in
eğitime bakışı, dönemin mektep-medrese karşılaştırılması, ahlak, aile, öğretmen
çerçevesinde eğitim anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır.
3.3. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Veri Tabanı’nda Kayıtlı Olmayan Tezler
Nazmi Yıldırım; Mehmet Akif’te Gelenek ve Yenilik DüĢüncesi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 138 s.(Karataş: 2011:198)
Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu danışmanlığında tamamlanan tez bilgileri YÖK Ulusal
Veri Tabanında bulunmamaktadır. Teze ait bilgiler İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi Katalog taramadan ulaşılmıştır. Katalog bölümünde bulunan özete
göre ise tezde yaşadığı çağdaki bütün gelişmeleri yakından takip eden, milletinin
geri kalmışlıktan kurtulması için çaba harcayan, eserleriyle dünümüzü olduğu kadar
bugünümüzü ve yarınımızı da anlamamızda yol gösterici olan Akif’in gelenek ile
yenilik hakkındaki görüşleri çözümleyici ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla
irdelenmektedir. Bir düşünce adamı olarak Mehmet Akif’in yaşadığı devrin fikri
yapısına ilişkin değerlendirilmeyi takiben gelenek ve gelenekçilik ile yenilik ve
yenilikçilik kavramları üzerinde durulmuştur. Gelenek ile yenilik arasında Akif’in
düşünce, tavır ve konumu etraflıca incelendikten sonra onun bir mütefekkir olarak
düşünce tarihimizdeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.
4. SONUÇ
Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili lisansüstü seviyede yapılmış olan tez
çalışmaların değerlendirilmeye çalışıldığı bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy’un yeterince
çalışılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışma üç aşamalı olarak yapılmıştır. Birinci aşamada YÖK Ulusal Veri Tabanı’nda
“Mehmet Akif Ersoy” ve “Mehmet Akif” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Taramalar
sonucunda Mehmet Akif Ersoy ile ilgili 33 adet tezin yapıldığı saptanmıştır.
Tezler tamamının erişime açıldığı tezler (21 adet), özet bilgilerine ulaşılabilen tezler (7
adet) ve özetlerine de ulaşılamayan tezler (5 adet) olarak bulunmuştur. Bu durum çalışmanın
başlangıçtaki gidişatında değişikliğe neden olmuştur. Hedeflenen çalışmada tezler tablo
yapılarak kısa bilgileri verildikten sonra içindekiler bölümleri üzerinden değerlendirilecekti.
Tezlerdeki değişiklikler nedeniyle tezlerin tablolarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur. İlk tablo ile tezlerin tamamına ulaşılabilen tezlerin kısa bilgileri toplanmış,
ikinci tablo da birbiri ile neredeyse örtüşen iki teze ait bilgiler verilmiş ve son olarak da
özetlerine ulaşılan ve ulaşılamayan diğer 12 tez tablo yapılmıştır. Bir de YÖK Tez Merkezi
Ulusal Veri Tabanında bulunmayan tezin özetine ulaşılmıştır.
Bu durum YÖK tarafından yapılan bir proje ile Ulusal Veri Tabanı’ndaki tezler
arasında standartlığın sağlanmasının tamamlanmasına kadar maalesef böyle devam edecektir.
Tez yazarlarının tezlerini teslim ettikleri sırada yayınlanması ya da yayınlanmaması
konusunda yetkileri mevcuttur. Buna bağlı olarak yazarlar tezlerini bir süreliğine ya da
tamamen kullanıma kapatabilmektedirler. YÖK bu konuda bir proje yürütmektedir. Tezlerin
erşime izin verilmesi için 2006 yılı öncesinde bitirilmiş tezlerin yazarlarına yetki vermeleri
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için izin talepleri göndermişlerdir. Proje olumlu bir şekilde sonuçlandığı takdirde Ulusal Veri
Tabanı’na kayıtlı tezlerin bilgilerine ulaşmak daha kolay olacaktır. Bu da araştırmacıların
çalışmalarını kolaylaştıracaktır.
Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönem, hayatı, eserleri, eserlerinde kullandığı dil
özellikleri, değerler, eğitim, dinî önemi tezlerin ana konusunu oluşturmaktadır. O’nunla ilgili
çalışmaların hemen hemen tamamında hayatı, eserleri bölümü çok değişiklikler içermeden yer
almaktadır. Tezlerin başlıklarına göre araştırılan konular ise tezlerin 2. ve 3. bölümlerinin
konusu olmaktadır.
Mehmet Akif Ersoy hakkında yapılmış olan lisansüstü tezler incelendiğinde çıkan
sonuç Mehmet Akif’in daha çok edebi kişiliğinin ön plana çıktığıdır. Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı tarafından hazırlanan tezlerde bu açık bir şekilde görülmektedir.
Tarih alanında hakkında çok çalışma yapılmamış olması ise ilgi çekicidir. Aslında
tarihi bir şahsiyet olması bakımından Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalara daha çok yer
verilmesi uygun olacağını söylemek mümkündür.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nın iki tezinden birinin eğitim bilimleri enstitüsüne
sunulması diğerinin ise sosyal bilimler enstitüsüne sunulmuş olması ise araştırmamızda
beklenmeyen ilginç sonuçlardan biri olmuştur. Ancak bu iki tezin birbirine bu kadar çok
benzemesi ise daha ilgi çekicidir. Bunun için tezler ile ilgili özellikle bir tablo yapılmıştır.
Tezlerinin içeriklerinin karşılaştırılmasında da benzerliklerin devam ettiği görülmüştür.
İlahiyat Anabilim Dalı’nda hazırlanan tezler incelendiğinde Mehmet Akif’in sanatının
yanı sıra dinî özelliklerini de öne çıkarması açısından önemli olmuştur.
YÖK tez merkezi üzerinde yapılan bir başka taramada Elmalılı Hamdi Yazır ile ilgili
42 tez bulunabilmişken Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sadece 33 tezin bulunması ise bu alanda
henüz çalışılabilecek birçok konu olacağını göstermektedir.
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TÜRK MÜZĠĞĠ EĞĠTĠMĠNDE YENĠ BĠR YAKLAġIM: AÇIK DERS*
ġerife GÜVENÇOĞLU1Alper ZENGĠNTAġ2 Yusuf Ekin GÜVENÇOĞLU3
Öz
Türk Müziği öğretiminde, eserleri günümüze kadar ulaşmış olan besteci, hanende, sazende, müzikolog ve müzik
teorisyenlerinin yetişmesine araç olmuş olan meşk sisteminin başarısı yüzyıllardır bilinmektedir. Ancakgünümüz
koşullarında, gerek öğrenci sayısının fazlalığı, gerek toplumsal yapıdaki değişimler neticesinde meşk sisteminin
uygulanması geçmişe göre azalmış, kamuya açık okullardan ziyade, özel kurslarda ya da birebir yapılan
eğitimlerde tercih edilebilir hale gelmiştir. Günümüz bilgisayar teknolojisinin yardımı ile tüm dünyada son on
yıldır, toplu eğitimde ve uzaktan eğitimde Açık Ders sistemi daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bu
çalışmada, aynı öğretim görevlisinin İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik
Teorisi bölümündeki Türk Müziği Solfeji ve Teorisi II adlı dersi, mevcut öğretim yöntemi ve söz konusu yeni
öğretim yöntemi ile uyguladığı durumdaki, dersi alan öğrencilerin dönem sonu sınav başarıları karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırma sonucunda, iki öğretim yönteminin harmanlanarak, Türk Müziği öğretiminde kullanılmasının,
mevcut müzik öğrencilerinin başarısını artırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türk Müziği Eğitimi, Meşk, Öğretim Yöntemleri, Açık Ders

A NEW APPROACH IN TURKISH MUSIC EDUCATION: OPEN COURSE
Abstract
The success of the meşk system in Turkish Music education is well known as a means in the education of
composers, hanende, sazende, musicologists and music theorists the works of which have reached our day.
However, the application of the meşk system has decreased in our day due to the excessive number of students
as well as the changes in social structure thus becoming a system that is preferred in private courses or one-toone courses rather than public schools. Open Course system started to be preferred during the past decade in both
collective education and remote education thanks to the developments in computer technology. This study
compares the end of semester examination success of students for the for both the current education method and
the aforementioned new education methods in Turkish Music Solfege and Theory II course that is part of the
curriculum in the Music Theory department of the Istanbul Technical University State Conservatory. It was
observed as a result of this comparison that the use of both these methods as one single blend in Turkish Music
education increases the success of current music students.
Keywords: Turkish Music Education, Meşk, Education Methods, Open Course

1. GĠRĠġ
Günümüz müzik okullarının kurulduğu döneme kadar Türk Müziği öğretiminde kullanılan
meşk yöntemi, usta çırak ilişkisine dayalı, işitsel tekrar temelli bir öğretim yöntemidir. Bu
yöntem vasıtasıyla, yüzyıllar boyunca büyük müzik adamları yetişmiştir. Meşk sisteminde, bir

*Bu çalışma, 2013-2014 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar yarıyılında, İTÜ BAP (Bilimsel Araştırma Proje) birimi
desteği ile yürütülen “Türk Müziği Öğretiminde Etkileşimli Bir Yöntemin Uygulaması Ve Başarısının
Araştırılması”adlı proje çalışmasından uyarlanarak hazırlanmıştır.
1
Yrd. Doç.,İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkîsi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teorisi Bölümü,
guvencoglus@itu.edu.tr, serguv@gmail.com
2
İTÜ Sosyal BilimlerYüksek LisansÖğr.,İstanbul Teknik Üniversitesi,Türk Musıkîsi Devlet Konservatuvarı,
Müzik Teknolojileri Bölümü, azengintas@gmail.com
3
Teknolojist,İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Arı Teknokent, Arneca, ekinguvencoglu@gmail.com
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öğretici ve bir öğrenci bulunur. Bu öğretici, aynı zamanda kendinden önceki nesilden gelen
öğreticinin öğrencisidir. Bu öğreticiden öğrenciye intikal silsilesi adeta bir zincir gibi nesilden
nesile Türk Müziğinin aktarılmasında en önemli etken olagelmiştir (Gerçek, 2008:151-158).
Meşk Sistemi aynı zamanda, öğrencinin öğreticiyi taklit ederek müzik öğrenmeye başladığı
bir sistem olduğundan öğrencinin, öğreticide bulunduğu varsayılan doğru ve estetik icra
bilgisi ve teorik bilgiye günümüzde kullanılan sisteme nazaran daha etkili bir şekilde haiz
olabilmesini de olanaklı kılmaktadır. Çünkü Türk Müziğinin yapısından kaynaklanan bazı
nüanslar, nota yazısı ile doğru biçimde aktarılamamaktadır. Bu nedenle Türk Müziği’nin,
meşk sistemi ile günümüzdeki notaya dayalı öğretim yönteminin birleştirilerek öğrenciye
sunulması, en akılcı yöntem olacaktır.
Son elli yılda giderek artan bir hızda gelişen bilgisayar teknolojisi, günümüzde hayatın hemen
her alanına girdiği gibi, eğitim alanında da oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır.
Ancak ülkemizdeki müzik eğitimcileri arasında, bu teknolojik gelişmelerin kullanım oranı,
dünya ile yeterince paralel değildir (Beşer, 2009:112).
1999 yılında MIT’de4 başlatılan Open Course Ware sisteminin başarısı görüldükten sonra kısa
sürede iki bin civarında dersin notları, ders videoları, derste verilen ödevler ve sınavlar
MIT’in Open Course Ware internet sitesinde yayınlanmaya başladı. MIT’in öncülüğünü
yaptığı bu sistem, 2010 Mart ayı itibarıyla ayda 900.000 kişi tarafından kullanılan bir sistem
haline gelmiştir (d'Oliviera ve diğerleri, 2010:525526).
Türkiye’de ise Açık Ders Malzemeleri adıyla, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 19 Ekim 2006
tarihinde başlattığı proje, ülke çapında birçok üniversite tarafından desteklenmiştir (Türkiye
Bilimler Akademisi, 2011:5). Ancak sistemdeki ders sayısı, diğer ülkelerdeki ders sayısı ile
kıyaslanamayacak kadar düşüktür ve müzik ile ilgili bir derse de rastlanılamamıştır
(http://www.acikders.org.tr/course/, 01.06.2015).
2. YÖNTEM
Bu araştırmanın konusu olan, Türk Müziği eğitiminde, meşk sisteminin teknoloji yardımıyla
var olan eğitim metoduna entegre edilmesi ve bunun başarısını araştırmak üzere, deney dersi
olarak İTÜ TMDK bünyesindeki tüm bölümlerin ortak dersi olan Türk Müziği Solfeji ve
Teorisi II adlı ders seçilmiştir. Deney grubu olarak dersi o dönem alan sınıf, kontrol grubu
olarak da öğretim görevlisinin önceki dönemlerdeki aynı dersinin sınıfları seçilmiştir. Bu iki
grup arasındaki karşılaştırma; bölümlerine göre öğrenci final sınav notu ortalamalarının ve
genel sınıf final sınav notu ortalamalarının karşılaştırılması şeklinde yapılmıştır.
Deney grubundaki öğrencilerin erişimine açık bir web sitesi hazırlanarak, öğrencilerin
okuldaki örgün eğitimlerinin yanı sıra ders notlarına, ders videolarına ve dersin tüm diğer
içeriğine erişebilmeleri sağlanmıştır. Bu web sitesi aracılığı eğitim dönemi boyunca teorik ve
uygulamalı sınavlar da yapılmıştır.
4

Massachusetts Institute of Technology
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Meşk sisteminin getirdiği, bol tekrar, doğru icraya kolay erişim niteliklerini teknoloji
yardımıyla sağlayabilmek için dersin müfredatındaki eserler kanun eşliğinde iki farklı
akortta/tonda solfej olarak kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar, söz konusu web sitesinde
öğrencilerin istedikleri zaman dinleyebilecekleri bir şekilde sunulmuştur. Böylelikle
öğrencilerin eserlerin solfejlerini doğru entonasyon ile istedikleri zaman dinleyip bunu
hafızalarına almaları kolaylaşmıştır.
Dersin müfredatı içindeki örnek eserlerin notaları tashih edilip, bilgisayar ortamında tekrar
yazılmıştır. Bunun yanında dersin teorik notları da bilgisayar ortamında tekrar yazılmıştır.
Dersin tüm yazılı içeriği yine söz konusu web sitesinde öğrencilerin her an erişebilecekleri bir
şekilde sunulmuştur.
Dönem boyunca örgün öğretim kapsamında yapılan dersler görüntülü olarak kaydedilip bu
kayıtlar da web sitesi aracılığı ile öğrencilere sunulmuştur. Ayrıca, İTÜ TMDK bünyesindeki
bazı öğretim görevlilerinin dersin müfredatındaki makamları çalgılarıyla ve sözlü olarak
anlattıkları videolar da öğrencilere web sitesi aracılığı ile sunulmuştur. Böylelikle öğrencilere
dersi farklı öğretim görevlilerinden dinleme imkânı sağlanmıştır.
3. BULGULARIN ANALĠZĠ
Araştırma sonucu elde edilen bulguların analizinde, deney ve kontrol gruplarındaki
öğrencilerin dönem sonu başarı notları, okuldaki bölümlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu
sınıflandırma esnasında, dönem sonu sınavına girme hakkını derse devamsızlık neticesinde
kaybeden öğrencilerin ve dönem sonu sınavına girme hakkı bulunmasına rağmen sınava
girmeyen öğrencilerin notları göz ardı edilmiştir.
Deney grubu olarak bu yöntemin uygulandığı tek bir sınıf bulunmaktadır. Kontrol grubu
olarak da aynı öğretim görevlisinin bu dersi önceki dönemlerde verdiği toplam dokuz farklı
sınıf bulunmaktadır. Sınıfların not ortalamaları, genel olarak ve bölümlere göre ayrı ayrı
karşılaştırılmıştır. Böylelikle bu yöntemin, farklı bölüm öğrencileri üzerindeki etkisini daha
net bir şekilde görmek amaçlanmıştır. Bazı dönemlerde bazı bölümlerden hiçbir öğrenci dersi
almadığı için bu bölümlerin ortalamaları hesaba katılmamıştır.
İTÜ TMDK bünyesindeki Müzik Teknolojileri, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Ses Eğitimi ve
Türk Halk Oyunları bölümlerine göre dönem bazında ayrı ayrı ortalamalar hesaplanıp bunlar
da karşılaştırılmıştır. Ortalamalar alınırken, virgülden sonraki iki hane, aritmetik olarak
yuvarlanmıştır.
4. BULGULAR
Aşağıdaki tabloda dokuz kontrol grubu ve bir deney grubunun genel not ortalamaları
listelenmiştir. Kontrol grupları kronolojik olarak sıralanmıştır. Kontrol grupları KG
kısaltmasıyla, deney grubu ise DG kısaltmasıyla gösterilmiştir. Notlar 4’lük sistemde
yazılmıştır.
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Tablo 1: Genel not ortalamaları

KG 1

KG 2

KG 3

KG 4
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KG 6

KG 7

KG 8

KG9

DG

2,10

1,52

1,27

1,14

1,94

1,54

1,67

2,09

2,36

2,77

Bu genel ortalama serisini bir grafik üzerinde incelemek gerekirse aşağıdaki gibi bir grafik ile
karşılaşmaktayız.
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ġekil 1: Genel not ortalamaları

Aşağıdaki tabloda ise, kontrol ve deney gruplarının bölümlere göre ayrı ayrı ortalamaları
gösterilmiştir. Veri olmayan dönemler için VY kısaltması kullanılmıştır.
Tablo 2: Bölümlere göre not ortalamaları

Genel

KG
1

KG 2

KG 3

KG
4

KG 5

KG 6

KG
7

KG 8

KG 9

DG

2,10

1,52

1,27

1,14

1,94

1,54

1,67

2,09

2,36

2,77

1,25

2,50

1,50

0,00

VY

VY

2,17

VY

3,10

VY
Müzik
Teknolojileri
Müzikoloji

2,00

VY

1,46

VY

1,25

1,75

3,00

2,75

VY

3,50

Müzik
Teorisi

2,00

2,70

1,00

1,50

2,00

1,63

0,00

1,83

VY

2,13

Ses Eğitimi

2,33

1,00

VY

1,17

2,42

1,58

1,75

1,50

2,33

4,00

0,00

0,94

0,50

VY

0,00

2,63

2,50

2,38

2,50

Türk Halk VY
Oyunları
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Bu ortalamaları bir grafiğe döktüğümüzde ise aşağıdaki gibi bir tablo ile karşılaşmaktayız.

4.00
KG 1

3.50

KG 2

3.00

KG 3

2.50

KG 4

2.00

KG 5

1.50

KG 6
KG 7

1.00

KG 8

0.50
0.00

KG9
Genel

Müzik
Müzikoloji
Teknolojileri

Müzik
Teorisi

Ses Eğitimi

Türk
Halk
Oyunları

DG

ġekil 2: Bölümlere göre not ortalamaları

5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular
neticesinde görülmektedir ki, Türk Müziği öğretiminde, meşk sisteminin teknoloji yardımıyla
örgün öğrenimde kullanılması, öğrenci başarısının artırılmasında bir etken olmaktadır. Çünkü
günümüzdeki mevcut öğretim yöntemiyle Türk Müziği öğretiminde olmazsa olmaz teorik ve
pratik uygulama çalışmaları yani “meşk” dediğimiz öğrenme yöntemi sadece dersteki zaman
dilimi ile sınırlı kalmaktadır. Oysaki dersin içeriğinin doğru biçimde özümsenmesi için bol
tekrar ve pratik yapmaya ihtiyaç vardır. Çalışmadaki web sitesi sayesinde dersin içeriğine
kolayca erişim sağlanmış ve bu ihtiyacın karşılanması mümkün olmuştur. Çalışma
tamamlanıp kontrol grupları ile deney grubu karşılaştırıldığında ortaya çıkan veriler
çalışmanın başarılı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak; meşk sisteminin getirdiği
avantajların, açık ders temelli bir yöntemle gerek örgün öğrenimde gerekse uzaktan eğitimde
kullanılmasının, Türk Müziğinin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için var olan
öğretim yöntemine göre daha olanaklı olacaktır.
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Eğitim/Öğretim Sistemimizde Böyle Bir Projeyi Uygulamaya Almamızla;









Eğitim sistemimizde standardizasyon sağlamanın yanında sistemin devamlı
yenilenebilme ve güncellenebilme özelliği nedeniyle niteliksel bir gelişme
olacaktır.
Öğrencilere ve kullanıcılara sunulması yukarıda belirttiğimiz niteliksel
gelişmelere çok önemli katkılar kazandıracaktır.
Sistemin öğrencilerin dışında isteyen herkesin kullanımına açık olması Türk
Musikisi ve uygulanan diğer dallarda önemli pozitif ivmeler sağlayacaktır.
Sistemin okul dışı eğitime açık ve uygulanabilir olması, açılacak yurt içi ve
yurt dışı kurslar ile İTÜ TMDK’na önemli ekonomik girdiler kazandıracaktır.
Sistem İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki Ninova ve Türkiye Bilimler
Akademisi’nin (TÜBA) AçıkDers web sitesi üzerinden ülke içinde ve dünyada
en çok ilgi ve merak uyandıran Türk Müziğini öğrenme fırsatı yaratacaktır.
Uygulanacak sistemin her an yinelenebilir olması nedeniyle sahip olacağı
dinamik özellik öğrencilerle organik ilişkiyi geliştirecektir.

Önceki paragrafta belirttiğimiz üzere öğrencilerle organik ilişkinin gelişmesine sağlayacağı
katkı öğrencilerin derslerdeki başarısını da arttıracaktır.
Bu projenin uygulayıcısı olarak bizlerin önerisi;
Böyle bir sistemİTÜ TMDKeğitim sisteminin bütününe uygulanmalıdır.
Bu sistemin uygulanması ile İTÜ TMDK tarihsel birişlevi yerine getirerek Türk Müziğine
toplumda olan ilgiyi artıracaktır.
Bu bağlamda sınırlı olanaklara sahip İTÜ TMDK’nayükseköğretim sistemi ve devletin önemli
katkılar sağlaması kanısındayız.
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AVRUPA BĠRLĠĞĠKIRSAL KALKINMA MALĠ YARDIMI (IPARD): TÜRKĠYE
UYGULAMASI VE YENĠ DÖNEM 2( 014-2020) DEĞĠġĠKLĠKLER*
Ayhan KOÇ1

F. Handan GĠRAY2

Öz
Avrupa Birliğine aday olan ülkelere kırsal kalkınma alanında Birlik tarafından yapılan mali yardımlara
IPARD (InstrumentforPre-AccessionRural Development) adı verilmektedir. Söz konusu yardımlar aracılığı ile
katılım öncesinde aday ülkede ilgili AB Müktesebatının benimsenmesi ve kırsal kalkınma politikaların
uyumlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk olan IPARD uygulamaları değerlendirilmekte
ve gelecek dönem açılımlarına odaklanılmaktadır. Türkiye’nin ilk dönem IPARD uygulamalarının geçmişte
benzer deneyimi yaşayan Polonya SAPARD ve Hırvatistan IPARD ile karşılaştırıldığında, özellikle yapısal
sorunların baskın olduğu ve AB standartları açısından önem taşıyan daha az sayıda tarım ve gıda işletmelerinin
desteklendiği görülmektedir. IPARD konusunda İlk dönem daha çok önemli tecrübelerim kazanıldığı bir dönem
olmuştur. Yeni dönemde getirilen değişikliklerin ve uygulamaya girecek yeni tedbirlerin IPARD fonlarının etkili
ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı ve Türkiye’nin AB kırsal kalkınma politikasına uyumunda ivme
kazandıracağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, IPA, IPARD, Kırsal Kalkınma

EUROPEAN UNION INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION RURAL
DEVELOPMENT (IPARD): IMPLEMENTATION IN TURKEY AND NEW PERIODAMENDMENTS (2014-2020)
Abstract
IPARD (Instrument for Pre-Accession Rural Development) implies financial assistance to candidate
countries in Rural Development by European Union. With the help of assistants in question it is aimed to being
adopted of EU acquis and facilitating to harmonise Rural Development policies by candidate country before the
participation. This study evaluates initial IPARD implementations in Turkey and centers upon opening up in the
following period. By comparison with Poland SAPARD and Croatia IPARD it observes that implementations in
Turkey include especially constructional issues, and less agricultural and food premises which have importance
in respect to EU standards are supported. The first period concerning IPARD is such a period that significant
experiences have been gained comparatively. It is thought that amendments in new period and circumspection
putting into practice will provide the use of IPARD funds efficiently and to accelerate the harmonisation of
Turkey to EU Rural Development.
Keywords: European Union, IPA, IPARD, Rural Development

1.GĠRĠġ
Türkiye’nin 1959 yılına dayanan Avrupa Birliği ilişkileri, 2004 yılında müzakerelere
başlama kararının verilmesi ile ivme kazanmış ve 2005 yılında başlayan tam üyelik
müzakereleri Türkiye-AB ilişkilerine farklı bir boyut getirmiştir. Türkiye-AB arasında katılım
müzakereleri 35 başlık altında yürütülmektedir ve yürütülen müzakere başlıklarındanbirisini
de “Tarım ve Kırsal Kalkınma” oluşturmaktadır(Karluk, 2013: 461). Türkiye’nin AB’ye tam
üyelik hedefi, Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarının yeniden şekillenme sürecini
başlatmıştır. İlk kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında “kırsal kalkınma” başlığı adı
altında sürdürülebilir kalkınma ilkesi ortaya konulmuş (DPT,2000:71) ve 2001-2023
* Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
4054-D1-14 numaralı “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Finansmanının Yeni Boyutu: IPARD” başlıklı Doktora Tez
Projesinden türetilmiştir.
1
Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim
Dalı, Avrupa Birliği Çalışmaları, ayhankoc@tarim.gov.tr
2
Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, handangiray@sdu.edu.tr
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dönemini kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Strateji ile tespit edilen kırsal kalkınma
politikasının 2007-2013 genel çerçevesi Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji ile belirlenmiştir.
Ulusal ve uluslararası kaynaklardan finanse edilecek program ve projelerin
uygulanmasına perspektif sağlamak,Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin amaçları arasında
yer almış, AB ile ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve müktesebat uyumunun söz konusu
amaca ulaşmadaki önemi vurgulanmıştır (DPT, 2006:4). Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile
kabul edilen 2014-2020 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde de, AB uyum süreci
gerekliliklerine dikkat çekilmiş ve bir önceki stratejide olduğu gibi kırsal kalkınma
faaliyetlerine bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmak amaçlanmıştır(RG, 2015:7).
Avrupa Birliği, adaylık statüsü tanıdığı ülkelere Topluluk müktesebatının
benimsenmesi ve üyeliğe hazırlamak amacı ile çeşitli şekillerde mali yardımlarda
bulunmaktadır. 2000-2006 yıllarında adaylık sürecinde olan Merkezi ve Doğu Avrupa
Ülkelerine tarım ve kırsal kalkınma için özel katılım programı ( SAPARD:
SpecialAccessionProgrammeforAgriculturalandRural Development) uygulamış ve program
aracılığı ile Birliğe aday 11 ülkeye 3 toplam 2,686 milyar Avro karşılıksız yardımında
bulunulmuştur (EuropeanCommission,2013: 32).Söz konusu yardımdan en fazla tarımsal
nüfus ve işletme sayısı bakımından Türkiye’ye benzerlik gösteren Romanya (1,030 milyar
Avro) ve Polonya (708 milyon Avro) yararlanmıştır.
Geçmiş dönemlerde farklı programlar ve projeler aracılığı ile birbirinden bağımsız
olarak yapılan mali yardımlar 2007-2013 döneminde tek çatı altında toplanmıştır. Aday ve
potansiyel aday ülkelere yedi yıllık bir süre için yapılacak olan yardımlar IPA
(InstrumentforPre-Accession Assistance) kapsamında tasarlanmışve 1085/2006 sayılı AB
Konsey Tüzüğü ile uygulamaya konulmuştur (OJL, 2006: 82-93). IPA beş bileşenli bir mali
yardım aracı olup, beşinci bileşeni kırsal kalkınma (IPARD:InstrumentforPre-AccessionRural
Development) alanında yapılacak destekleri içermektedir.
Avrupa
Komisyonu’nun
SAPARD
Programına
yönelik
değerlendirme
raporunda;SAPARD Programının AB üyeliği için aday ülke tarım sektörünün
hazırlanmasında başarılı olduğu ve AB standartların aday ülkede uygulanmasına öncülük
ettiği belirtilmiştir (EuropeanCommission, 2010: 11-15).AB kaynaklarından aktarılan ve hibe
olma özelliği taşıyan IPARD fonların, SAPARD Programı’nda olduğu gibi aday ülkelerin
tarım ve kırsal kalkınmasına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
2. IPARD (InstrumentforPre-AccessionRural Development)
Aday ve potansiyel aday ülkelere yapılacak mali yardımlarda etkinliği artırmak,
yardımlar arası eş güdüm ve koordinasyonu sağlamak için 1085/2006 sayılı IPA Konsey
Tüzüğüile yardımlar tek çatı altında toplamış ve aşağıda belirtilen bileşenlere uygun olarak
programlanmıştır (OJL, 2006: 85). Beşinci bileşen (IPARD), kırsal kalkınmaya yönelik
yapılacak yardımları kapsamaktadır.
1) Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma
2) Sınır Ötesi İşbirliği
3) Bölgesel Kalkınma
4) İnsan Kaynaklarının Gelişimi
5) Kırsal Kalkınma
Aday ve potansiyel aday ülkelere tahsis edilen fonların kullanabilmesi için söz konusu
ülkelerde yönetime ilişkin yapıların kurulması, aktörlerin belirlenmesi ve koşulların yerine
3

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovenya,
Slovakya, Hırvatistan
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getirilmesi gerekmektedir. Fonlardan yararlanma şartları ayrıntılı biçimde 1085/2006 sayılı
IPA Konsey Tüzüğü ve 781/2007 sayılı IPA Komisyon Tüzüğündeyer almıştır (OJL, 2007: 166). Kırsal kalkınma bileşenine tahsis edilen fonlar diğer bileşenlerden farklı olarak sadece
Aday ülkelerinkullanımına açık olup, potansiyel aday ülkeler bu bileşendeki yardımlardan
yararlanamamaktadırlar. Ayrıca, bu bileşende fonların yönetiminde “merkezi olmayan
yönetim sistemi” benimsenmiş ve sorumluluk tamamen yararlanıcı ülkeye bırakılmıştır.
2.1. IPARD Uygulama Mekanizması
1085/2006 sayılı IPA Konsey Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin 718/2007 sayılı
Komisyon Tüzüğü’nde; Aday ülkelere yönelik yapılacak yardımın, Topluluk müktesebatının
kabul edilmesine, uygulanmasına ve katılım ölçütlerinin uyulmasına odaklanması gerektiği
vurgulanmaktadır. Ayrıca, katılım sonrasında tahsis edilecek olan Uyum Fonu, Avrupa Sosyal
Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Kırsal Kalkınma Fonu’nun programlanması,
yönetilmesi ve uygulanmasına aday ülkenin hazırlanması hedeflenmektedir (OJL, 2007: 3).
Yardımın yararlanıcı ülkeye aktarılması ve belirlenen ilkeler çerçevesinde kullanılması için
IPARD uygulama mekanizmasının kurulması zorunlu hale gelmektedir.Uygulama
mekanizmasının kurulması ve çalışmaya başlaması ile birlikte fon akışı mümkün olmaktadır.
Yararlanıcı ülkelerde IPARD uygulama mekanizması, aşağıda özetlenen sistematik
aşamalarının tamamlanması ile işlevsellik kazanmaktadır (OJL 2007, 5-13).







Çok Yıllı Gösterge Niteliğinde Planlama Belgesinin Hazırlanması ve Kabulü
IPARD Programı’nın Hazırlanması ve Onaylanması
Çerçeve ve Sektörel Anlaşmaların İmzalanması
Finansman Anlaşmasının İmzalanması
Birimlerin, Otoritelerin Atanması ve Akredite Edilmesi
AB Komisyonu Yönetim Yetkisinin Yararlanıcı Ülkeye Devredilmesi

Yönetim yetkilerinin yararlanıcı ülkeye verilmesinden sonra, yönetim ve kontrol
sistemlerinin ve akreditasyon kriterlerinin devamlılığı gibi konularda AB Komisyonu
tarafından izleme yapılmaktadır.Yapılan izlemede sistemin işleyişi veya akreditasyon
ölçütlerinin sürdürülebilirliği konularında olumsuz bir gelişmenin varlığının tespit edilmesi
halindeAB tarafından verilen yönetim yetkisinin geri çekilmesi, askıya alınması ve yararlanıcı
ülkeye yapılan fon transferinin kesilmesi söz konusu olmaktadır.
2.2.IPARD Öncelikleri ve Tedbirler (2007-2013)
IPARD bileşeni kapsamında aday ülkelere yapılacak yardımların amacına ulaşmasını
sağlamak için, 2007-2013 dönemde üç öncelik ekseni ve bu eksenler altında sekiz tedbir ve
tüm eksenleri kapsayan teknik yardım tedbiri olmak üzere toplam dokuz tedbir belirlenmiştir
(OJL, 2007: 57).Eksenlerde belirtilen hedeflere aşağıda açıklanantedbirler aracılığı ile
erişilmesikurgulanmıştır.
Eksen 1: Pazar etkinliğinin geliştirilmesi, Topluluk standartlarının uygulanması
Tedbir 1: Tarım işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve Topluluk
standartlarına ulaştırmaya yönelik yatırımlar.
Tedbir 2: Üretici gruplarının kurulmasına destek
Tedbir 3: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden
yapılandırılması ve Topluluk standartlarına çıkarılmasına yönelik yatırımlar.
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Eksen 2: Tarım, çevretedbirlerinin ve kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için
hazırlık faaliyetleri.
Tedbir 1: Çevre ve kırsal alanı geliştirmek için faaliyetler.
Tedbir 2: Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması
Eksen 3: Kırsal bölge ekonomisinin geliştirilmesi.
Tedbir 1: Kırsal altyapının geliştirilmesi ve kalkındırılması.
Tedbir 2: Kırsal ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.
Tedbir 3: Eğitimin geliştirilmesi
Teknik Yardım Tedbiri: IPARD Programı’nın uygulanması için gerekli olan hazırlık, izleme,
değerlendirme, bilgi ve kontrol faaliyetleri, ziyaret, seminer ve tanıtım kampanyalarına
yönelik yardımlar bu tedbir ile yapılmaktadır.
2.3.Topluluk Katkısı
Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere aktarılan IPARD hibe ödemeleri yukarıda
belirtilen tedbirlerde sunulan projelere yapılmakta ve yararlanıcı ülke eş finansmanını
gerektirmektedir. Proje temelinde yapılan mali desteklerde proje uygun harcama 4 tutarı
dikkate alınmaktadır. Yararlanıcı ülkede desteklenmesine karar verilen projelerin faydalanıcı
katkısı dışında kalan miktarına kamu katkısı adı verilmekte ve kamu katkısı IPARD fonu +
Ulusal bütçe hazinesinden yapılacakdestektoplamındanoluşmaktadır.Kamu katkısı, proje
uygun harcama miktarına dayanılarak hesaplanmakta ve ilkesel olarak uygun harcamalar
toplamının % 50’lik tavanını aşmamaktadır. Bu oran, genç çiftçiler tarafından yapılan
tarımsal işletmelere yatırımda % 55, dağlık alanlarda yapılacak yatırımlarda % 60, genç
çiftçiler tarafından dağlık alanlarda yapılacak tarımsal işletmelere yatırım faaliyetlerinde % 65
olarak tespit edilmiştir. Kamu katkısı destek oranı, istikrarlı net gelir getirmeyen alanlarda alt
yapı yatırımları ve teknik destek için %100 olarak belirlenmiştir.
Projelere yapılan kamu katkısı içerisindeki Avrupa Birliği’nin payı, Topluluk katkısı
olarak ifade edilmektedir.Topluluk katkısı genel olarak kamu katkısının % 75’lik tavanını ile
sınırlandırılmıştır. Bir başka ifade ile her hangi bir projeye verilen kamu katkısı tutarının
%75’i AB, %25 ise yararlanıcı ülke ulusal bütçesinden karşılanmaktadır. Bu tavan, öncelik
ekseni 2 tedbirlerinde % 80, teknik destek tedbirinde % 100 ve Komisyon tarafından doğal
afet gerçekleştiğine karar verilen bölgelerde yürütülen yatırım projelerinde % 85 olarak
derecelendirilmiştir (OJL, 2007: 58). Eksenlere göre uygunluk ve yardım için özel şartlar
bulunmaktadır.Yatırım projeleri, uygulama birimi tarafından yapılan nihai ödemeden itibaren
beş yıl içinde ciddi bir değişikliğe uğramamaları koşulu ile Topluluk finansmanı için uygun
kabul edilmektedir (OJL, 2007: 57). IPARD kapsamında desteklerden yararlanarak yatırım
gerçekleştirmiş işletmelerin beş yıl boyunca faaliyette kalma yükümlüğü bulunmaktadır.
2.4. Aday Ülkelere Ayrılan IPARD Fonları ve Kullanım Durumu (2007-2013)
Aday ülkelere 2007-2013 dönemi için toplam 1.123,14 milyar Avro kaynak ayrılması
öngörülmüş ve ayrılan miktarın 31.12.2013 tarihine kadar 994,17 milyonluk kısmının
verilmesi taahhüt edilmiştir.Söz konusu tarih itibarıyla taahhüt edilen yardım tutarın yaklaşık
%18’ne isabet eden kısmı ödenmiştir. Bu bağlamda en fazla ödeme oranının Hırvatistan, en
az ödeme oranının ise Makedonya’daolduğu görülmektedir (Tablo 1).
4

Topluluk Mali Tüzüğünde belirtilen, proje başvuru çağrı rehberlerinde ayrıntılı biçimde yer alan ve
desteklenmesi uygun görülen harcamalardır.
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Tablo 1. Aday Ülkelere Tahsis Edilen
(31.12.2013 )
Ülkeler
Ayrılan Miktar Taahhüt Edilen
(Milyon Avro)
(Milyon Avro)
Hırvatistan
182,92
144,28
Makedonya
85,65
60,26
Türkiye
854,57
789,63
Toplamı
1.123,14
994,17

IPARD Fonları ve Ödeme Durumu
Ödenen Miktar
(Milyon Avro)
33,33
2,44
147,03
182,80

Taahhüt
(%)
79
70
92
89

Ödeme
(%)
23
4
19
18

Kaynak: EuropeanCommission, 2013 Annual Report on Financial Assistance forEnlargement
(IPA,PHARE,CARDS,TurkeyPre-AccessionInstrument, TransitionFacility), Brussels 2014a, s.19.

3. TÜRKĠYE’DE IPARD UYGULAMALARI
Türkiye, 2007-2013 dönemine ait IPARD fonlarından faydalanmak için önceki
bölümde değinilen uygulama mekanizmasını kurmuş ve desteklenecek sektörlerin, kapsamın
ve şartlarının ayrıntılı bir biçimde yer aldığı IPARD Programı ilgili paydaşların katılımı ile
hazırlanmıştır.Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile iş birliği içinde hazırlanan IPARD Programı, 25 Şubat 2008 tarihinde AB
Komisyonu
tarafından
onaylanmıştır
(https://ipard.tarim.gov.tr/haber.aspx?id=123,
20.05.2015). Daha sonralarda uygulamadan elde edilen deneyim ve ortaya çıkan ihtiyaçlar
doğrultusunda IPARD Programı’nda birden çok değişikliğe gidilmiştir.
3.1.IPARD Programı’nın Amaçları ve Seçilen Tedbirler
TürkiyeIPARD Programı’nın amaçları,1085/2006 sayılı IPA Konsey ve 718/2007
sayılı Komisyon Tüzükleri, 9’ncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejisi ve Tarım Strateji ile uyumlu olarak Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD)
çerçevesinde belirlenmiştir.
Çok Yıllık Gösterge Planlama Belgesi’nde kırsal kalkınma yardımının,Türk tarım ve
gıda sektörünü AB gerekliliklerine uygun olarak hazırlamak ve katılım sonrasında AB kırsal
kalkınma programlarının uygulanmasına yardımcı olmak üzere uzun vadeli iki amacının
olduğunu göz önünde bulundurulmuştur. Başlıca politika hedeflerinin;
 Yatırımlar vasıtası ile işleme dâhil tarım sektörünün modernizasyonuna katkı
sağlamak ve AB Müktesebatına ilişkin gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre
ve diğer standartlarının gelişiminin teşvik etmek,
 Kırsal bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına yardımda bulunmak olduğubelirlenmiş
ve desteğin aşağıdaki üç önceliği hedef alacağı vurgulanmıştır (EuropeanCommission,
2007: 43-44).
Öncelik Ekseni I: Bu eksen altında müdahalelerin tarım sektörünün sürdürülebilir
adaptasyonuna ve gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı gibi ortak tarım politikası ve ilgili
politika alanlarına ilişkin Topluluk standartlarının uygulanmasına katkı sağlaması,
Öncelik Ekseni II: Bu öncelik ekseni altında müdahalelerin, tarım-çevre tedbirleri ve
LEADER uygulamasına yönelik hazırlık faaliyetlerini içermesi,
Öncelik Ekseni III: Eksen altındaki müdahalelerin, kırsal ekonominin gelişmesini
destekler iken kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olması.
Türkiye’nin öncelik ekseni 1 kapsamında, IPARD Programı ile tarım, gıda, işleme ve
pazarlama sektörlerinin modernizasyonuna odaklanması gerektiği ifade edilmektedir. IPARD
desteğinin Topluluk Müktesebatı göz önünde bulundurularak özellikle süt ve et sektörlerinde,
daha az öncelikli olarak balıkçılık sektöründeki yapısal eksikliklerin giderilmesine yönelik
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kullanılmasınınönemineişaretedilmekte ve bütçenin en az %50’sinin bu eksene tahsis
edileceği belirtilmektedir (EuropeanCommission, 2007: 48).
Öncelik ekseni 3’de, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına yoğunlaşmak amacı
ile kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği, nüfusun
azalma eğiliminin dengelenmesine açısından özellikle kırsal bölgelerde alternatif istihdam
olanaklarınınoluşturulmasına vurgu yapılmakta ve bütçenin en %20’sinin bu eksene
ayrılacağına dikkat çekilmektedir(EuropeanCommission, 2007: 48).
Yukarıda ifade edilenTürkiyeIPARD Programı’nın amaçlarına ulaşmak için 718/2007
sayılı IPA Uygulamasına İlişkin Komisyon Tüzüğü’nde yer alan 9 tedbir içerisinden 7 tedbir
seçilmiş ve bu tedbirler altında 15 alt tedbir belirlenmiştir.
IPARD Programı’nın uygulanacağı 42 il içinden 20 İl’de akreditasyon sürecinin
tamamlanması ve Avrupa Komisyonu’nun ilk yetki devri kararından sonra, (birinci uygulama
dönemi) 5 tedbir belirlenmiş ve bu tedbirlerde proje seçimine gidilmesi öngörülmüştür (TKB,
2006: 171). Komisyon’un ikinci yetki devrinin ardından ilk uygulama döneminde tespit edilen
tedbirlere 2 tedbirdahailave edilerek program boyunca (2007-2013) 42 il’ de 7 tedbir aracılığı
ile IPARD Programı’nın amaçlarına ulaşılması hedeflenmiştir. Programın ilk uygulama
döneminde, illerin tedbirdeki potansiyeli ve ihtiyaç durumları gözetilerek her il için farklı
tedbir altında proje seçimlerininyapılması tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Birinci uygulama dönemi sonlarında IPARD Programı’nda yapılan değişiklik
sonucundabütün tedbirlerin (7 tedbir) IPARD için seçilen tüm illerde uygulanmasına
geçilmiştir.
Tablo 2. Türkiye IPARD Programı’nda Yer Alan Tedbir ve Alt Tedbirler (2007-2013)
Eksen
Tedbir
Alt Tedbir
101.Tarımsal İşletmelerin Yeniden
101.1.Süt üreten tarımsal işletmeler
Eksen 1
Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılması
102.Üretici Gruplarının Kurulması
103.Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
Yapılandırılması ve Topluluk
Standartlarına Ulaştırılması

Eksen 2
*

201.Çevre ve Kırsal Peyzaja Yönelik
Faaliyetlerin Uygulanmasına Hazırlık
202.Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin
Hazırlanması ve Uygulanması

Eksen 3

302.Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

101.2.Et üreten tarımsal işletmeler
103.1.Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi
pazarlanması
103.2.Et ve et ürünlerinin işlenmesi
pazarlanması
103.3.Meyve ve sebzelerin işlenmesi
pazarlanması
103.4.Su
ürünlerinin
işlenmesi
pazarlanması
1.Erozyon kontrolü

ve
ve
ve
ve

1.Yetenek kazandırma, harekete geçirme ve
yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması
2.Yerel
kalkınma
stratejilerinin
uygulanması
3.Yerel eylem gruplarının faaliyet giderleri
4.İş birliği projelerinin uygulanması
302.1.Çiftlik
faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
302.2.Yerel ürünler ve mikro işletmelerin
geliştirilmesi
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302.3.Kırsal turizm
302.4.Kültürbalıkçılığının geliştirilmesi

501.Teknik Destek
Kaynak: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, IPARD Programı (2007-2013), Ankara, 2006.

*İkinci uygulama dönemi için seçilmiştir

Eksen 1’de yer alan “102.Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek” tedbiri, üretici
gruplarının tanımı konusunda yaşanılan sorun nedeniyle akredite edilememiş ve Avrupa
Komisyonu kararı ile 2007-2013 dönemi için uygulanacak tedbirler arasından çıkarılmıştır.
3.2.IPARD Programı’nınKapsadığı Ġller
IPARD Programı’nın dayanağını oluşturan Çok Yıllık Gösterge Planlama Belgesi’nde
(MIPD), IPA kapsamında Türkiye tahsis edilecek sınırlı miktardaki fonların bileşenler ve
sektörler itibariyle en yüksek etkisinin sağlanabilmesi amacı ile bölgesel ve sektörel
odaklanmaya işaret edilmektedir (EuropeanCommission, 2007:51).IPA’nın beşinci bileşeni
olan “kırsal kalkınma” için bölgesel odaklanmada IPARD Programı’nın, Topluluk tarım, gıda
güvenliği, bitki sağlığı, hayvan refahı, veterinerlikmüktesebatı ile ilgilibelirli sektörleri ve
tarımsal üretimi geliştirme açısından belirli bir tarımsal potansiyeli olan bölgeleri hedef
alması gerektiği vurgulanmaktadır(EuropeanCommission, 2007: 45).Yukarıda sözü edilen
bölgesel odaklanmanın gerçekleştirilmesine yönelik olarak OECD kırsal alan tanımı
çerçevesinde iller arasında ayrıntılı bir seçim yapılmıştır. Uygulama illerinin seçilmesinde,
illerin kişi başı GSYİH’sı (Türkiye ortalamasının %75’inin altında olan iller), dış göç
oranlarındaki artışları ve tarımsal potansiyelleri ölçüt kabul edilerek, ilk uygulama dönemi
için 20 il belirlenmiş, ikinci uygulama döneminde de22 il ilavesi ileIPARD Programı’nın
toplam 42 ilde uygulanması benimsenmiştir (TKB, 2006: 168).

ġekil 1. IPARD Uygulama Ġlleri
Kaynak: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, IPARD Programı, Ankara, 2006, s.176.
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Türkiye’de, IPARD fonlarının kullanımına yönelik akreditasyon sürecinin
tamamlanması ve AB Komisyonu’nun Türkiye’ye yetki devrini gerçekleştirmesinden sonra 1
Temmuz
2011
tarihinde
ilk
proje
başvuru
çağrı
ilanına
çıkılmıştır(https://www.tkdk.gov.tr/BasvuruArsiv.aspx, 24.05.2015). İlk başvuru çağrı ilanı,
birinci uygulama dönemi illeri (20 il) içinde 17 ili kapsamış, daha sonra ikinci uygulama
illerinin (22 il)dâhil edilmesiyle toplam 42 il için proje başvuru çağrı ilanları yapılmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 1 Temmuz 2011 tarihinden 1
Haziran 2015 tarihine kadar 14 başvuru çağrı ilanı yapılmış ve 12 çağrı için uygun görülen ve
desteklenmesine karar verilen projeler belirlenerek başvuru sahipleri ile sözleşme
imzalanmıştır.
3.3. Çağrı Dönemlerinde Yapılan Proje BaĢvuruları
Toplam 12 başvuru çağrı dönemi boyunca (01.08.2011 – 21.03.2014)IPARD
desteğinden yararlanmak üzere yapılan başvurular ve başvuruların çağrı dönemlerine dağımı
aşağıda verilmiştir.

11714

5845

2488
1627
41

207

150

137

111

127

105

241

635

ġekil 2. Alınan BaĢvuruların Çağrı Dönemlerine Dağılımı (Adet)
Kaynak:T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, IPARD 12. İzleme Komitesi Belgeleri, Ankara,
2015a. https://ipard.tarim.gov.tr/iksunu.aspx (26.05.2015)

İlk çağrı döneminde 41 adet olan proje başvurusu takip eden dönemlerde artmış,
dokuzuncuçağrı döneminde ikinci uygulama illerinin proje kabullerinebaşlaması ve IPARD
Programı’nda proje başvurularını kolaylaştırıcı yönde yapılan değişikliklerin etkisi ile proje
başvurularında ciddi yükselişlergörülmüştür.101 ve 302 tedbirlerinde sunulan projelerde
Traktörün uygun harcama kabul edilerek desteklenmesi ile birlikte 11. Çağrı döneminde
5.845 proje ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Traktör için ayrılan bütçenin üst sınıra
ulaşması nedeniyle 12. Çağrı döneminde traktör uygun harcama olmaktan çıkarılmış ve buna
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bağlı olarak 12. Dönemde proje başvuru sayısında azalma olmuştur. Tüm tedbirlerde, 12 çağrı
dönemi boyunca 42 ilde toplam 11.714 proje başvurusu yapılmıştır.
En fazla proje alan illerin başında Samsun (812 proje), Ankara (681 proje), Sivas (650
proje) gelirken, en az proje kabulleri Muş (50 proje), Ağrı (56 proje), Van (64 proje) illerinde
gerçekleşmiştir(https://ipard.tarim.gov.tr/iksunu.aspx, 27.05.2015).
12 çağrı dönemi toplamında en fazla proje (7.665 adet) 302 Kırsal Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tedbirinde yer alan, “çiftlik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi alt tedbirinde (302,1)” alınmıştır. Toplam proje
başvurularının %65,4’ü bu alt tedbire yapılmıştır. En fazla projenin bu alt tedbirde
yapılmasının nedeni traktörün uygun harcama olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.
En az proje başvurusu ise su ürünleri işleme ve kültür balıkçılığı alt sektörlerinde olmuştur.
Bu sektörlerde proje başvurusunun az olmasında, çevre izin belgeleri temininde yaşanan
güçlükler, işletme kurulum kapasitelerindeki sınırlamalar ve işletmenin mülkiyet durumları ile
ilgili belirsizliklerin etkili olduğu düşünülmektedir.
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ġekil 3.Proje BaĢvurularının Alt Tedbirlere-Sektörlere Dağılımı (Adet)
Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı IPARD 12. İzleme Komitesi Belgeleri, Ankara,
2015a.https://ipard.tarim.gov.tr/iksunu.aspx (30.04.2015)

3.4. Ġmzalanan SözleĢmeler
Yapılan 11714 proje başvurusu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuş ve uygun görülen 8057 proje ile sözleşme
imzalanarak desteklenmesine karar verilmiştir. Birinci çağrı döneminde alınan başvuruların
sözleşmeye dönüşme oranı çok düşük iken (%9,8) sonraki dönemlerde yapılan IPARD
Programı değişikliği, prosedürlerdeki iyileştirmeler ve tanıtım ataklarının etkisi ile
sözleşmeye bağlanma oranlarında artış kaydedilmiştir. Yapılan toplam proje başvurularının
%68,8 ile sözleşme imzalanmıştır.
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Tablo 3. Yapılan Proje BaĢvurularının SözleĢmeye DönüĢmeOranı (%)
Çağrı Dönemi Alınan Başvuru
Yapılan Sözleşme
İmzalan Sözleşmenin
(Adet)
(Adet)
Başvuruya Oranı (%)
1.Çağrı
41
4
9,8
2.Çağrı
207
58
28,0
3.Çağrı
150
92
61,3
4.Çağrı
137
52
38,0
5.Çağrı
111
46
41,4
6.Çağrı
127
44
34,6
7.Çağrı
105
43
41,0
8.Çağrı
241
111
46,1
9.Çağrı
1627
981
60,3
10.Çağrı
635
417
65,7
11.Çağrı
5845
4530
77,5
12.Çağrı
2488
1679
67,5
Toplam
11714
8057
68,8

Kaynak: TKDK Verilerinden Yararlanılarak Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.
https://www.tkdk.gov.tr/ImzalananSozlesmeler.aspx (02.06.2015)

Desteklenmek üzere sözleşme imzalanan8057 adet projenin, %24,7’si süt ve et üreten
tarımsal işletmelere yatırım alt tedbirlerine, %2,73’ü süt, et, meyve-sebze, su ürünleri işleme
sektörlerine, %72,6’sı ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, yerel ürünler-mikro
işletmeler, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yönelik yatırımlara ait başvuruları
içermektedir.
Tablo 4. Ġmzalanan SözleĢmelerin Tedbirlere Dağılımı (Adet)
Çağrı Dönemi
Tedbirler
101
103
1.Çağrı
2
1
2.Çağrı
46
4
3.Çağrı
73
7
4.Çağrı
41
1
5.Çağrı
28
7
6.Çağrı
31
4
7.Çağrı
35
2
8.Çağrı
59
9
9.Çağrı
226
33
10.Çağrı
71
9
11.Çağrı
443
73
4014
12.Çağrı
930
70
Toplam
1985
220
5852

302
1
8
12
10
11
9
6
43
722
337
679

Kaynak: TKDK Verilerinden Yararlanılarak Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.
https://www.tkdk.gov.tr/ImzalananSozlesmeler.aspx (03.06.2015)
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3.5.Fesih Edilen SözleĢmeler
Yararlanıcılar ile desteklenmek üzere imzalanan sözleşmelerin bir kısmı çeşitli
nedenlerle iptal edilmiş ve bu projelerde amaçlanan yatırımlar gerçekleştirilememiştir. Tüm
tedbirlerde imzalanan toplam 8.057 adet sözleşmenin 259 âdeti fesih edilmiştir. En fazla fesih
125 adet ile 101 tedbirinde olmuştur. 103 tedbirinde imzalanan sözleşmelerin yaklaşık %9,1
uygulama dışında kalmıştır. Fesih edilen sözleşmelerin toplam imzalanan sözleşmeye
oranının %3,2 olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 5. Fesih Edilen SözleĢmelerin Tedbirlere Dağılımı (Adet)
Tedbir
Sözleşme Sayısı (Adet)
İmzalanan Sözleşmeye Oranı (%)
101
125
6,3
103
20
9,1
302
114
1,9
Toplam
259
3,2
Kaynak: TKDK Verilerinden Yararlanılarak Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.
https://www.tkdk.gov.tr/Duyurular/Dosyalar/FesihEdilenSozlesmeler.pdf(04.06.2015)

3.6.IPARD Fonları ve Yapılan Ödemeler
IPARD2007-2013 dönemi içeren toplam 7 yıl boyunca tedbirler bazında verilmesi
taahhüt edilen fonlar ve 31 Ağustos 2014 tarihine kadar proje başvuru sahiplerine yapılan
ödemeler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. IPARD Fonlarından Taahhüt Edilen ve Ödenen Miktar (31.08.2014)
Tedbir Taahhüt Edilen Miktar (Avro)
Ödenen Miktar (Avro)
Ödeme Oranı
Kamu Katkısı AB Katkısı Kamu Katkısı AB Katkısı
%
101
565.661,72
424.246,28
140.773,84
105.580,38
24,89
103
245.397,92
184.048,44
35.407,73
26.555,80
14,43
302
228.542,48
171.406,86
57.508,86
43.131,65
25,16
Toplam 1.039.602,12
779.701,58
233.690,43
175.267,83
22,48

Kaynak: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı IPARD 12. İzleme Komitesi Belgeleri, Ankara,
2015a. https://ipard.tarim.gov.tr/iksunu.aspx (05.06.2015)

Projelere,2007-2013 dönemi için 3 tedbir ve bu tedbirler altında yer alan 10 alt
tedbirde toplam 1.039.602 Avro kamu katkısı sağlanması taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen
bu miktarın %75’i (779.701 milyon Avro) Avrupa Birliği IPARD fonlarından karşılanacağı
yapılan anlaşmalar ile kararlaştırılmıştır. 12 çağrı dönemi boyunca desteklenerek 31 Ağustos
2014 tarihine kadar hibe ödemesi yapılan üç tedbir toplamında kamu katkısı tutarı 233.690
milyon Avro tutarında olup, bu tutarın 175.267 milyon Avro’su AB, IPARD fonlarından
karşılanmıştır. Söz konusu tarihe kadar gerçekleştirilen ödemeler, taahhüt edilen tutarın
%22,48’ne isabet etmektedir. Bu tarihe kadar en düşük ödeme oranının (%14,43) 103
tedbirinde gerçekleştiği görülmektedir.
Kural olarak ödemeler yatırım tamamlandıktan ve gerekli kontroller
gerçekleştirildikten sonra yapılmaktadır. Desteklenmek üzere sözleşme imzalanan başvurulara
ait yatırımlar devam etmektedir. Sözleşme imzalanan yatırımların tamamlanması ile birlikte
ödeme oranlarında da önümüzdeki süreç içerisinde artışlar kaydedileceği düşünülmektedir.
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Türkiye, 2013 yılı sonunda toplam 2442 adet proje için fiilen 133,7 milyon Avro AB
katkısından yararlanmış, 2007-2008-2009 yılları için planlanan birikmiş 159,2 milyon Avro
tutarındaki AB IPARD fonlarının çok önemli bir miktarı kullanamamıştır(Sayıştay,
2014:27).AB Mali Tüzüğün göre ülkelere ayrılan bütçenin kullanımında N+3 kuralı
bulunmakta ve ilgili yıla ait bütçeden 3 yıl gecikme ile yararlanılabilmektedir. Örneğin, 2012
yılı için ayrılan miktar 2015 yılı sonuna kadar kullanılmakta, bu sürede kullanılmayan
ödenekler geri alınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’ye tahsis edilen 2012-2013 yıllarına özgü
ödeneklerin 2015 ve 2016 yılı sonlarına kadar kullanılma imkânı söz konusu olduğundan,
IPARD kapsamında projelere yapılacak ödeme miktarlarında ve desteklenecek proje
sayılarında artış olması beklenmektedir.
3.7. Türkiye IPARD Uygulamalarının PolonyaSAPARD ve Hırvatistan IPARD Ġle
KarĢılaĢtırılması
Avrupa Birliği, 2000-2006 yıllarını kapsayan dönemde aday olan ve katılım
müzakereleri yürüten Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri için IPARD ile aynı amaçları taşıyan
ve uygulama mekanizması çok yakın olan SAPARD özel katılım programı uygulamıştır.
SAPARD Programı çerçevesinde mali yardımdan en fazla Romanya ve Polonya
yararlanmıştır. Tarım işletmelerinin yapısı ve sektörün büyüklüğü dikkate alınarak
benzemezlik matrisine dayalı bir araştırmada, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri içinde
Türkiye’nin tarımsal yapısının en yakın olduğu ülkenin Polonya olduğu bildirilmektedir
(Uçak, 2009:57). Bu nedenle Polonya SAPARD ile Türkiye IPARD karşılaştırılmış ve elde
edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Polonya, 1999 yılı sabit fiyatlarla program süresince 708 milyon Avro hibe
yardımından yararlanmıştır(EuropeanCommission,2013:32).Türkiye’ye IPARD kapsamında
854,5 milyon Avro bütçe ayrılmış, ancak 2007-2008-2009 yılları için ayrılan miktarlarda
yaşanan fon kaybı nedeniyle Polonya’ya yakın bir tutarda hibeden yararlanacağı
düşünülmektedir.
Polonya’da SAPARD fonlarından 22.775 proje desteklenmiştir. En fazla destek alan
projelerin,tarımsal işletmelere yatırım (12.927), tarım ve balıkçılık ürünlerinde işleme ve
pazarlamanın iyileştirilmesi (1.268), alternatif gelir sağlayan ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi (4.071) ve kırsal alt yapının geliştirilmesi, iyileştirilmesine (4.483) yönelik
olduğu görülmektedir(EuropeanCommission, 2010: 72).Toplam desteklenen projelerin
%62,3’nü, Topluluk standartlarının uyumlaştırılmasında anahtar rol oynayan tarımsal
işletmelere yatırım ve tarım, balıkçılık ürünlerinin işlenmesine yönelik projeler oluşturmuştur.
Türkiye’de, IPARD çerçevesinde 12 çağrı toplamında desteklenmek amacıyla 8.057
proje ile sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılı sonuna kadar desteklenmesi muhtemel projeler
göz önüne alındığında Polonya’nın yaklaşık yarısı olacağı tahmin edilmektedir. Sözleşme
imzalanan ve Topluluk standartlarının uyumlaştırılması açısından önemli olan 101 (Tarımsal
İşletmelere Yatırım) ve 103 (Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması)
tedbirlerindeki projelerin toplam sözleşme içerisindeki oranı (%27,4) Polonya’ya göre
oldukça düşük kalmıştır. Bu tedbirlerde çok daha az sayıdaki işletmenin desteklerden
yararlanacağı görülmektedir. Polonya’da, kırsal alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine
yönelik projelerin desteklenen projeler içindeki payı %19,7 iken, Türkiye’de bu tedbir IPARD
Programı içinde yer almamıştır.
Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında olan Hırvatistan ve Makedonya, Türkiyeile
birlikte 2007-2013 dönemi AB IPARD desteklerinden yararlanmışlardır. Hırvatistan’ın 2013
yılında birliğe katılımı gerçekleşmiş ve 2014 yılında fon kullanımı sonlanmıştır.
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Hırvatistan, IPARD mevzuatında belirlenen dokuz tedbirden yedi tedbiri IPARD
Programı kapsamına almıştır (RC, 2009: 208-269). Tedbir sayısı Türkiye ile aynı olmakla
birlikte, seçilen tedbir ve alt tedbir içeriklerinde farklılıklar görülmektedir. Hırvatistan, Eksen
3’de iki tedbire (301, 302) yer vermiştir. Türkiye, bu eksende bir tedbir (302) seçmiştir.
Hırvatistan’ın 101 tedbirinde, Türkiye’nin 101 tedbirinde yer alan sektörlere ilave
olarak yumurta tavukçuluğu, meyve-sebze, hububat ve yağ bitkileri sektörleri desteklenmiştir
(RC, 2009: 220). Hırvatistan 103 tedbirinde, Türkiye 103 tedbirindeki desteklenen sektörlerin
yanında şarap üretimi ve zeytinyağı işleme sektörleri, 302 tedbirinde ise ayrıca mantar
üretimi, yenilenebilir enerji, doğrudan pazarlama gibi alt tedbirlerin destekleme kapsamında
olduğu görülmektedir (RC, 2009: 226-268).
Hırvatistan, 2007-2013 IPARD döneminde 101 ve 103 tedbirleri için on başvuru çağrı
ilanına çıkmış, bu çağrılarda 101 tedbirinde alınan 520 projenin 337’si (%64,8), 103
tedbirinde136 projenin 82’si (%60,3) ve tüm tedbirlerde alınan 1324 projenin 738 ile (%55,7)
hibe sözleşmesi imzalamıştır(http://www.apprrr.hr/ipard-31.aspx, 04.06.2015).
Topluluk standartlarının benimsenmesi bakımından önemli rol oynayan 101 ve 103
tedbirlerinde sözleşme imzalanan projelerin teknik yardım tedbiri hariç tüm tedbirlerde
imzalanan projelere oranı Hırvatistan’da %56,8 olduğu görülmektedir. Söz konusu tedbirlerde
Türkiye’de bu oran Polonya SAPARD karşılaştırılmasında bahsedildiği gibi %27,4 düzeyinde
olup, Hırvatistan’ın oldukça gerisinde kalmaktadır.
Türkiye’de, 12 çağrı dönemi toplamında 101 tedbirinde alınan projelerin %66,9, 103
tedbirinde %51,5 ve tüm tedbirlerde %68,8sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca, Hırvatistan’da
101 ve 103 tedbirlerinde imzalanan sözleşmelerin %4,8 fesih edilirken, söz konusu
tedbirlerde Türkiye’de bu oran %6,6 olarak gerçekleşmiştir.
Kural olarak projelere yapılan kamu katkısı ödemeleri yatırım tamamlandıktan ve
gerekli kontroller gerçekleştirildikten sonra faydalanıcıya aktarılmaktadır. Desteklenmek
üzere sözleşme imzalanan başvurulara ait yatırımlar devam etmektedir. Sözleşme imzalanan
yatırımların tamamlanması ile birlikte ödeme oranlarındaönümüzdeki süreç içerisinde artışlar
kaydedilmesi beklenmektedir.
4. IPARD YENĠ DÖNEM (2014-2020) DEĞĠġĠKLĠKLER
Aday ülkelere yapılan kırsal kalkınma yardımı (IPARD), Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. IPA I, 2007-2013
dönemini kapsadığı için 31 Aralık 2013 yılında sona ermiştir, fakat fon kullanımları
kapatılmadığından uygulamaların 2016 yılı sonuna kadar devam söz konusudur. AB
tarafından aday ülkelere 2014-2020 döneminde yapılacak mali yardımların IPA I’nin devamı
niteliğinde olan IPA II aracılığı ile yapılması tasarlanmıştır. IPA II, 11 Mart 2014 tarih ve
231/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü ile oluşturulmuştur (OJL, 2014a:
11-26). IPA II Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin özel kurallar 2 Mayıs 2014 tarih ve
447/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile detaylandırılmıştır (OJL, 2014b: 32-52).
IPA II, 1 Ocak 2014 tarihinde uygulamaya girmiş ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar
yürürlükte kalması ön görülmektedir.231/2014 sayılı AB Konseyi Tüzüğü ile oluşturulan IPA
II, yararlanıcı ülkelerde 5 gerekli siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik
reformların uygulanmasına yardımcı olmayı ve yapılacak destekler aracılığı ile
yararlanıcıların istikrar, güvenlik ve refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır (OJL, 2014a:
13). IPA I döneminde beş ayrı bileşen kapsamında tahsis edilen fonların yeni dönemde
5

Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Makedonya.
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sektörel bir bakış açısı ile yapılandırılması benimsenmiş ve bu amaçla politika alanları tespit
edilerek fonlamanın bu politika alanlarına yapılması hedeflenmektedir. Tahsis edilen fonların
dağıtılacağı politika alanları aşağıda açıklanmıştır (OJL, 2014a: 15).
 Kapasite geliştirme ve kurumsallaşma, Birlik üyeliğine hazırlık için reformlar,
 Sosyo-ekonomik bölgesel kalkınma,
 İstihdam, sosyal politika, eğitim, cinsiyet eşitliğini teşvik ve insan kaynaklarının
geliştirilmesi,
 Tarım ve kırsal kalkınma,
 Bölgesel ve sınır ötesi işbirliği.
Aday ülkelere 2014-2020 döneminde Tarım ve Kırsal Kalkınma politika alanında
sağlanacak mali yardımlar, yukarıda bahsedilen 231/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Tüzüğü ile oluşturulan IPA II çerçevesinde yapılması planlanmıştır.
IPAI’de oluşturulan yapı ve süreçlerin büyük ölçüde devam etmesi öngörülmekle
birlikte yeni dönemde kapsamlı bir akreditasyon olmayacağı için yetkili akreditasyon
görevlisi ve stratejik koordinatör yapı içerisinden çıkarılmış, 447/2014 sayılı Komisyon
Uygulama Tüzüğü ile IPA Koordinatörünün görev ve sorumlulukları genişletilmiştir (OJL,
2014b: 34). 231/2014 sayılı Tüzük ile getirilen en önemli yenilik stratejik odak noktasıdır.
Uygulama dönemi boyunca her yararlanıcı ülke spesifik strateji planlama dokümanlarından,
ülke strateji belgelerini oluşturacaktır (OJL, 2014a: 16). Strateji belgeleri politika
alanlarındaki hedefleri karşılamaya yönelik eylem önceliklerini belirlemektedir. Planlama,
ülkelerin kendi reform ve kalkınma gündemleri ile bütünleştirilerek yararlanıcılara güçlü bir
sahiplik kazandıracaktır.
Uygulama, strateji belgeleri çerçevesinde kurulmuş yıllık veya çok yıllık programlar
aracılığı ile olacaktır. IPA II, IPA I dönemine oranla bütçe desteğinin kullanımına daha
sistematik olanak sağlamakta ve performans ölçümüne ağırlık vermektedir. Ülke strateji
belgeleri yararlanıcı ülkeler için ödüllendirme sistemi getirmektedir.Üyelik kriterleri
yönünden kaydedilen ilerlemeler ve strateji belgelerinde yer alan amaçlara erişilmesi
durumunda, ödüllendirme sistemi işlerlik kazanacaktır. Böylece politika alanları ve yıllar
arasında fon transferi gerçekleştirilebilecek, bu bağlamda fon kaybı riski azalarak ilave
fonların kullanımı mümkün olacaktır. Aksi durumunda ise Komisyon, ilgili ülkenin fon
tahsisatını yeniden düzenleyecek ve daha az fon kullanımına neden olacak gelişmeler
yaşanabilecektir (OJL, 2014a: 18). Yeni dönem IPA’daiklim değişikliği sürdürülebilir
kalkınma gibi küresel sorunlara rasyonel çözüm çabaları öne çıkan farklılıklar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
IPA II ile getirilen bir başka değişiklik ise aday ve potansiyel aday ülke ayrımın
kaldırılmasıdır. 231/2014 sayılı Tüzükte (Ek 1) yararlanıcı ülkeler belirtilmiş ve burada bir
önceki dönemde olduğu gibi aday, potansiyel aday ülkelerden bahsedilmemiştir (OJL,
2014a:20). Tüm ülkeler yararlanıcı ülke sınıfına alınmıştır. Bu durum tüm yararlanıcı
ülkelerin politika alanlarının tamamında fon kullanım olanağının olduğuna işaret etmektedir.
Bir önceki dönemde sadece aday ülkeler kırsal kalkınma fonlarından yararlanırken, yeni
dönemde potansiyel aday ülkelerinde kırsal kalkınma fonlarından yararlanmasının yolu
açılmıştır.
IPA II bütçe miktarı IPA’ya benzer büyüklükte planlanmıştır, 231/2014 sayılı Tüzükle
2014-2020 dönemi için bütçe cari fiyatlarla 11.698.668.000 Avro olarak belirlenmiştir (OJL,
2014a: 18).IPA II bütçesinden en yüksek miktar 4.453.900.000 Avro tutarı ile Türkiye’ye
327

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

ayrılmış olup, ayrılan bu miktarın yaklaşık % 34’ü “sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma”
politika alanına tahsis edilmiştir (EuropeanCommission, 2014: 46). Türkiye ayrılan miktarın
IPA (2007-2013) tahsisatı ile karşılaştırıldığında, yaklaşık % 7 oranında bir azalma olduğu
görülmektedir.
IPARD II kapsamında aday ülkelere 2014-2020 dönemi için yapılacak mali yardım
miktarının IPARD I ile karşılaştırıldığında (2007-2013) yaklaşık %30 artığı dikkati
çekmektedir. Söz konusu artışta, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ gibi ülkelerin
yararlanacak olması etkili olmuştur. IPARD II fonlarından en yüksek miktar 912,2 milyon
Avro ile Türkiye’ye ayrılmıştır (EuropeanCommission, 2014b: 46). Türkiye’yi 210 milyon
Avro tutarı ile Sırbistan (EuropeanCommission, 2014c: 40) ve 106,3 milyon Avro ile
Makedonya izlemektedir (EuropeanCommission, 2014d: 32).Aday ülkelere göre değişmekle
birlikte (Türkiye % 10, Sırbistan % 40) ayrılan IPARD II fonlarının % 10 - % 40 iklim
değişikliği ile uyumlu uygulamalar içeren faaliyetler için planlamıştır.
Yeni dönemde getirilen önemli değişikliklerden biriside AB tarafından taahhüt edilen
fonların kullanım süreleri ile ilgili olmuştur. IPA 2007-2013 döneminde yıllara göre ayrılan
fonlar tahsis edildiği yılı izleyen üç yıl (n+3) içerisinde kullanılmadığı takdirde tahsisat
otomatik olarak kaldırılmaktadır. Nitekim Türkiye’de IPARD bileşenine tahsis edilen 20072008-2009 yıllarına ait fonlar bu kural nedeniyle kullanılamamıştır. Yeni dönem IPA’da bu
süre 2 yıl uzatılarak beş yıla çıkarılmıştır (Dinç, 2014: 95). Bu düzenleme ile fon kaybı
yaşanmasının önüne geçilmektedir.
4.1. Türkiye IPARD II Programının GetirmiĢOlduğuYenilikler
AB Komisyonu ile işbirliği içinde hazırlanan 2014-2020 Türkiye IPARD
Programı,AB Komisyonunun 27.01.2015 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanmıştır
(https://ipard.tarim.gov.tr/haber.aspx?id=123, 10.06.2015). Yeni IPARD Programının 2016
yılı başında uygulamaya girmesi öngörülmektedir. Yeni IPARD Programı, IPARD I ile
karşılaştırıldığında önemli değişiklerin olduğu görülmektedir. Söz konusu değişiklikler
aşağıda özetlenmiştir.
101 tedbirinde yer alan tarımsal işletmelere fiziksel yatırımlarayönelik, ilk dönemde
uygulanan %50 oranındaki kamu katkısına %10 ilave edilerek %60 çıkarılmış, ayrıca iklim
değişikliği ve çevre ile uyumlu atık yönetimi ve atık depolama içeren yatırımlara %10 kamu
katkısı yapılması kararlaştırılmıştır (GTHB, 2015b:91). Dağlık alanlarda 6 yapılacak
yatırımlarda kamu katkısı oranı %65, bu alanlardaki yatırımlar 40 yaş altındaki girişimcilerce
yapılması halinde isehibe oranı %70 kadar çıkmaktadır. Yeni dönemde kamu katkısında
önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek yatırımlarda proje uygun
harcama tutarının %80’ni hibe olarak IPARD fonlarından karşılanabilecektir.Yapısal
sorunların oldukça yaygın olduğu, özellikle öz kaynak kısıtı olan küçük işletmelerde
finansman odaklı sorunların çözümüne bir önceki döneme kıyasla daha fazla katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu tedbirde desteklenecek proje seçimine esas teşkil
eden sıralama kriterlerinde küçük yatırımlar (500.000 TL az) ve kadın girişimciler lehine yeni
düzenlemeler yapılmış, ayrıca yenilenebilir enerji içerecek yatırımlar teşvik edilmiştir
(GTHB, 2015:93). IPARD I döneminde desteklenmeyen manda sütü üretimi, yumurta
tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği desteklenecek sektörler içerisine alınmıştır (GTHB,
2015b:89).
6

Rakımı 1000 metre ve üzerinde olan veya 500 metre ile 1000 metre arasında olup, en az %17 eğime sahip olan
alanlardır.
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103 tedbiri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların atık yönetimi içermesi
halindehibe oranı %10 artırılarak %60 çıkarılmıştır. Bu tedbirde deproje seçiminde öne çıkan
sıralama kriterlerinde küçük yatırımlar lehine değişiklik yapılmıştır. Atık yönetimi ve
yenilenebilir enerji içeren yatırımlar teşvik edilmiştir (GTHB, 2015b:104).
Yeni IPARD Programında daha önceki programda yer almayan kırsal kamu altyapı
yatırımları tedbiri kapsama alınmıştır (GTHB, 2015b:132). IPARD Programının uygulandığı
illerde yer alan nüfusu 10.000 ve altında olan yerleşim birimlerinde çevre ile dost
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yerleşim birimlerininısınma, aydınlatma vb.
amaçlarla ihtiyacı olan enerji üretiminin yerel otoriteler aracılığı ile sağlanmasınınyolu
açılmıştır. İlk kez Muhtarlıklar, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve İl Özel
İdareleri gibi kamu kurumların proje sunmalarına imkân tanınmış ve bu tedbirde verilecek
projelerin hibe oranı %100 olarak belirlenmiştir.
Kırsal ekonomik faaliyetleri geliştirme tedbirinde (302) hibe oranı %50 den %65
çıkarılmıştır (GTHB, 2015b:146). Proje seçiminde rol oynayan sıralama kriterleri
değiştirilmiş ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı teşvik edilmiştir. Ayrıca, su ürünleri
yetiştiriciliğinde çipura ve levrek gibi türlerin yetiştiriciliğinin önemi vurgulanmıştır.
Tarım, çevre, iklim değişikliği ile uyumlu uygulamalar, organik tarım ve yerel
kalkınma stratejilerin uygulanması yeni dönemde kapsama alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe yenilenebilir enerji, makina parkları ve mantar
yetiştiriciliği desteklenecek sektörler arasına girmiştir (GTHB, 2015b:138).
5. SONUÇ
Türkiye’de IPARD ilk olma özelliği taşımakta ve 2007-2013 uygulama döneminin
sonlarına yaklaşılmaktadır. IPARD, Türkiye için yeni bir deneyimdir ve kırsal kalkınma
sorunsalına AB politikaları temelinde çözüm çabaları sergilemeyi amaçlamaktadır. İlk dönem
uygulamaları akreditasyon süreci ve yetki devrinde yaşanan gecikme nedeniyle 2011 yılı
sonlarında başlamış ve ikinci dönem IPARD illerinin kapsama dâhil edilmesiyle hız
kazanmıştır. IPARD projelerininbaşarılı bir biçimde hazırlanmasında ve sonuçlandırılmasında
uzman yardımına ihtiyaç duyulmakta ve bu süreçte konuya hâkim uzman danışmanlık
hizmetleri projenin kabul ve başarısında anahtar rol oynamaktadır.İlk dönemde yetkin
danışmanlık hizmetine ulaşımda yaşanılan zorluklar, prosedürlerdeki belirsizlik ve
karmaşıklık, yatırımın yararlanıcı tarafından sağlanacak finansmanında karşılaşılan güçlükler
gibi nedenlerden dolayı beklenenden daha az sayıda proje kabulleri yapılmıştır.Özellikle AB
standartlarına uyum açısından meyve- sebze, süt, et, su ürünleri işleme sektörlerinde ve
tarımsal işletmelerin yapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlarda bu durum dikkat
çekmektedir. Uygulamadan elde edilen deneyimler ışığında IPARD Programında birden çok
değişikliğe gidilmiş,başvuru ve yararlanıcı sayısının artırılması hedeflenmiştir. Son
yıllardaIPARD fonlarına olan ilgi artmış ve daha rasyonel projelerin desteklenmesi yönünde
olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
Yeni dönem IPARD Programının ilk dönemde yaşanılan tecrübeler ışığında daha
dinamik yapıda kurgulandığı ve fonların etkili kullanılması halinde ilk döneme oranla yapısal
sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlayacağı görülmektedir. Türkiye’nin tarım ve kırsal
alan yapısı dikkate alındığında tahsis edilen IPARD fonlarının tarım ve kırsal kalkınmanın
kökleşmiş sorunlarına kısa dönemde çözüm getirmesi beklenmemektedir. Ancak, sınırlı
miktardaki bu kaynaklarınsinerji oluşturacak projelere yönlendirilmesi ve kırsal kalkınma
paradigmasına ivme kazandırması gerekmektedir.Türkiye, de1970’li yıllardanbu yana
uygulamaya giren Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu,
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Avrupa Birliği gibi dış kaynaklardan finanse edilen kırsal kalkınma proje deneyimleri
yaşanmıştır. Tüm bu projelerden beklenilen fayda yeterince elde edilememiş ve kırsal
kalkınma sorunlarına etkili bir çözüm geliştirilememiştir. IPARD, söz konusu projelerden
farklı olarak geniş bir tabana yayılmakta veyeni dönemde katılımcı özgün projelerin
uygulanmasına imkân sağlamaktadır. IPARD, kırsal alanların kalkındırılmasıve toplumun en
düşük gelir düzeyine sahip bu alanlarda yaşayanların iş ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesinde önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili ve verimli IPARD
uygulamalarının tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşmasına ve orta gelir tuzağının
aşılmasına katkı sağlayacağı bunun yanında ilgili alanda Türkiye - AB müzakere sürecini
hızlandıracağı düşünülmektedir.
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ÇOK KUTUPLU DÜNYA SĠSTEMĠ ĠÇĠNUSYA’NIN
R
DESTEKLEDĠĞĠ
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Ġslam HALĠDOV
Öz

Modern dünyada bütünleşme süreçlerinin hızlanması yenidünya düzeninin önemli faktörlerindendir.
Özellikle ekonomik bütünleşmeleri genişletmek küreselleşmeye karşı önlem almaktır. Bu çerçevede Rusya, BDT
ülkeleriyle ilişkilerin tüm boyutlarıyla güçlendirilmesi üyelerin çıkarları için önem arz etmektedir. Bu oluşumlar
şöyle sıralayabiliriz; BDT, KGAÖ, Avrasya Birliği, SİÖ ve BRİCS. Rusya, Avrasya Birliği ile bölgesel güce
dönüşmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan BRİCS çerçevesinde yeni strateji geliştirerek uluslararası arenada söz
sahibi olmayı ve küresel güç olma yolundaki aşamaları birer birer tamamlamaktadır. Rusya, Avrupa Birliği gibi
bütünleşme süreci ile ilk etapta Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya ile başlattığı bütünleşme projesini daha sonra
Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan ile genişletmeyi
hedeflemektedir. Böylece eski Sovyet Birliği havzasında Sovyet kimliği yerine Avrasya kimliğini yerleştirmeyi
düşünmektedir. Rusya yeni imajıyla tekrar bölgenin lideri olmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya,BDT, KGAÖ, Avrasya Birliği, SİÖ ve BRİCS

REGIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS SUPPORTS BY RUSSIA
FOR THE MULTIPOLAR WORLD SYSTEM
Abstract
In the modern world the acceleration of the integration processes are the features of the new world
order. In particular, to expand economic integration between some countries is the precaution taken against
globalization. In this context, strengthening all aspects of relations with CIS countries for the interests of the
members is important. These formations can be listed as; CIS, CSTO, Eurasian Union, SFS and BRICS.On the
other side within the framework of the BRİCS it should have a say in the international arena by developing new
strategy and completes one by one step towards becoming a global power. At first, Russia started the integration
project, similar to the European Economic Union, with Kazakhstan and Belarus. Then Russia intends to expand
this project by co-opting Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Azerbaijan and
Armenia.Thus Russia aims to establish Eurasian İdentity instead of the Soviet İdentity in the Soviet basin. İn this
way Russia will become the leading actor in the region with this newly formed image.On the other hand in the
İnternational area, within the framework of BRİCS, aims to develop much more strong strategies towards their
goals.
Keywords:Russia, CIS, CSTO, Eurasian Union, SCO and BRICS

GiriĢ
Sovyetler Birliği‟nin dağılması Rusya için ağır bir süreç olmuştur. V. Putin‟in başkan
olmasıyla Rusya‟da imparatorluk hayalleri yeniden canlanmaya başlamıştır. Bu strateji
çerçevesinde bazı bürokrat ve uzmanların düşüncelerini görmekteyiz. Bunlardan enerji ve
ekonomi sektöründe hemdüşünce hem de icraatıyla konuya vakıfolan eski Maliye
BakanıAnatoliyÇubays‟ın “liberal imparatorluk” stratejisi adını verdiği stratejiyi kabul etmek
ve uygulamaya başlamaktır. Bu stratejinin ilk hedefi, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin
Rusya‟ya bağlaması, ikinci aşamada ise bunun ötesinde bir etkinlik kazanmasıdır.
AnatoliyÇubays‟e göre:
“Eski SSCB ülkeleri ve çevre ülkelerdâhil doğalgaz dağıtım şebekesi, elektrik
dağıtım şebekesi, bankacılık sektörü, demiryolu ulaşım ağı ve telekomünikasyon
ağını”Rus şirketleri aracılığıyla satın almak (ele geçirmek)(Yıldız, 2007:157158). Moskova Devlet Üniversitesi‟nden İgorPanarin; bu stratejiye göre:


Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi,
islam_halidov@hotmail.com
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“Batı Avrupa’nın Avrupa Birliği, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine alternatif
olarak, Rusya’nın Avrasya Projesi olduğunu dile getirmektedir”.Yeni-Avrasyacı
stratejisi ile Rusya tekrarBDT jeopolitiğine hâkim olmayı düşünürken, ABD ve
Batı farklı stratejiler geliştirmekte.(Yıldız, 2007:151).
Günümüzde Rus şirketleri, BDT bölgesinde yukarıda değindiğimiz sektörlerde söz
sahibi olmaya başlamıştır. Örnek vermek gerekirse, Gazprom aracılığıyla enerji sektörü,
beeline ve megafon gibi telekomünikasyon ağının genişlemesi, elektrik santralleri ve
barajların Rusya tarafından inşa ve finanse edilmesi, demiryolu ve özellikle bankacılık
sektöründe pastadan payını almaktadır. Çeşitli komplo teorilerinin dile getirilmesine rağmen
şunu açıkça söyleyebiliriz; Rusya, elini çektiği eski bölgelere tekrar hâkim olmaya
başlamıştır. Bunu sadece ekonomik alanda göstermek resmin tamamını görmemize engel
olabilir. Diğer yandan Rusya bu bölgelerde yumuşak gücünü kullanmaya başlamıştır. Yani
Rusya,Rossotrudniçestvo(BDT, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani
Yardımlaşma İşleri Federal Ajansı) ve Ruskiy Mir Vakfı (Dil, Kültür, Eğitim ve
Diaspora)kurumlar aracılığıyla dil, kültür, eğitim, diaspora ve yardım faaliyetlerini
yürütmektedir.
Bu makalede öncelikle Bağımsız Devletler Topluluğu daha sonra bu örgütün askeri
kanadı niteliğinde faaliyet gösteren Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün amaç ve
organları ele alınacaktır. Orta Asya bölgesinin NATO‟su benzetmesiyle gündemde olan
Şanghay İşbirliği Örgütünün amacı ve kurumsal yapısı, eski SSCB‟nin lokomotif ülkelerinin
bir araya geldiği Avrasya Birliği, ekonomik ve teknolojik olarakdünyanın gündeminde olan
ülkelerin oluşturduğu BRİCS (Brazil,Russia,India,China,South Africa) irdelenecektir.
1. Bağımsız Devletler Topluluğu
8 Aralık 1991 yılında BelovejskayaPuşşa‟da Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz
Rusya Bağımsız Devlet Topluluğu kuruluş anlaşmasını imzalayarak Sovyetler Birliğine
varlığına son verdiler (Вардомский, 2011). 21 Aralık 1991 yılındaKazakistan‟ınınAlmaAtaşehrindeki gerçekleşen zirvede kabul edilen deklarasyona göre: BDT‟ye üye devletler
şöyle sıralayabiliriz: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Moldova, Rusya, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna‟dır. Deklarasyona göre:
Bu ülkeler aralarındailişkilerin geliştirilmesine, iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı işbirliğini
geliştirmek, devlet egemenliklerinin karşılıklı tanınmasınaaynı zamanda saygı duyulmasına,
toprak bütünlüğünü ve mevcut sınırların dokunulmazlığını tanımasına, kendi kaderini tayin
hakkına, içişlerine karışmamasına, eşitlik, kuvvet kullanmamasına ve kuvvet tehdidinde
bulunmamasına, ekonomik ve diğer baskı yöntemlerinden kaçınmalarına, sorunların barışçıl
yollarla çözülmesine, ulusal azınlıklar, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesidir.
BDT‟nin Antlaşmanın aşağıdaki amaç ve ilkelerine bağlı olarak: Uluslararası stratejik
istikrarın ve güvenliğin sağlanması amacıyla askeri-stratejik güçlerin birleşik komutanlığı ve
nükleer silahlar üzerindeki tek denetim muhafaza edilecektir, nükleersiz veya tarafsız devlet
statüsüne taraflar birbirlerine saygı duyacaktır. BDT bütün üyelerin rızasıyla eski Sovyetler
Birliği üye devletlerin, topluluğun amaç ve ilkelerini kabul eden diğer devletlerin katılmasına
açıktır (Hüseynov, 2003: 395).
Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra bölgedeki ülkelerinde doğrudankaybeden
Rusya Federasyonu bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmakamacıyla bir dizi doktrin
yayınlamıştır. 1993 YılındaBoris Yeltsin tarafından onaylanan Rus Dış Politikasının
Esaslarıadlı belgede, Rus etki alanlarının korunmasıyla birlikte BDT‟ye üye ülkeler arasında
ortak güvenlik sistemini oluşturmak için aralarında işbirliğinin geliştirilmesi şeklinde
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belirtilmişti. 1993 Kasımında açıklanan Rus Askeri Doktrinindeyse, Orta Asya‟nın da dâhil
olduğu eski Sovyetler Birliği alanları (BlijniyZarubej)yakın çevre olarak adlandırılarak
üzerinde durulmuştu (Arı, 2012: 11).
2005 Yılında tam üyelikten ayrılan Türkmenistangözlemci üye oldu bununla beraber
BDT'nin mekanizmalarında ve faaliyetlerinde yer almamaktadır. 2008 Yılında Güney
Osetya‟dan
dolayı
Rusyave
Gürcistan
savaşa
girmiştir.
Daha
sonra
GürcistanCumhurbaşkanıMihail Saakaşvili, Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT)
çıkmaya karar verdiklerini açıklamıştır.15 Ağustos2008yılında Gürcistan parlamentosu,
BDT‟den ayrılma kararını onaylayarak ayrıldı. 18 Ağustos2009yılında Gürcistan'ın BDT
üyeliği resmen sona ermiştir (CIS, 2014).
1.1. BDT’nin Yapısı:
BDT, ortaklaşa oluşturan çeşitli idari birimler tarafından yönetilmektedir. Bu kurumsal
yapılar şunlardır:
-Devlet BaĢkanları Konseyi:Devlet Başkanlarının katıldığı üst düzeydeki karar alma
mekanizmasıdır. Diğer konseylerin önceden görüştükleri önemli konuları karara
bağlanmaktadırlar.
-Hükümet BaĢkanları Konseyi:Ekonomik ve sosyal antlaşmalarınyapılması bütçenin
onaylanması görevi olan ikinci önemli alt mekanizmadır.
-DıĢiĢleri BaĢkanları Konseyi: Konseyin gündemini belirleyen, uluslararası konuların
yoğunlukta görüşüldüğü örgütün en işlevsel organlarından birisidir.
-Savunma Bakanları Konseyi: Örgütün siyasi ve askeri oluşumundan sorumlu.
-Sınır Birlikleri Komutanlar Konseyi: Örgütün sınırlarının güvenliğinin koordine
edilmesinden sorumlu organıdır.
-MeclislerarasıAsanblesi: Parlamentolar arası işbirliği görüşmelerini yürüten
organdır.
-Ekonomi Konseyi: Tüm ekonomik anlaşmaların ve ticari alanları yürüten organdır.
-Ekonomik Sorunlar Mahkemesi: Ekonomik sorun ve yolsuzlukların önüne geçmek
için Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan‟dan 1 hakem temsil ediyor.
-Yürütme Sekreterliği: Yine yukarda belirtilen yönetim organlarının yanı sıra BDT
çerçevesinde koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan BDT‟nin sürekli çalışan organıdır.
Günümüzde BDT üyeleri; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Rusya
Federasyonu,
Moldova,
Kırgızistan,
Kazakistan,
Beyaz
Rusya,
Ermenistan,
Ukrayna‟dır.SSCB‟nin dağılmasından sonraBDT adı altında fakat Rusya Federasyonu
tarafından yeni devletlerin bir arada kalmalarını sağlamayı hedeflemiş (CIS, 2014).
2. Kolektif Güvenlik AntlaĢması Örgütü
1992 Mayıs ayında BDT kapsamında imzalanan ancak 1994 Nisanında yürürlüğe
giren ve bölge ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan‟ın dâhil olduğu
Kolektif Güvenlik AntlaĢmasıbölgedeki istikrarsızlığı gidermeye yönelik adımdı. Bununla
birlikte Sovyet dönemindeki askeri kapasitesinin paylaşıldığı antlaşmaya göre: Üye devletler
birbirlerine karşı güç kullanmayacak, başka askeri ittifaklara üye olmayacak ve üyelerden
birine yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış sayılacaktır(Arı, 2012: 10-12).
Haziran 1992 tarihinde BDT ülkelerinin sınırları içinde çıkacak olan muhtemel
çatışma alanlarına acil müdahale gücü kurulamasına dair Ortak Güvenlik Anlaşması
imzalanmıştır. Ocak 1993 tarihli Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki
anlaşma ile BDT‟nin dış sınırlarının aynı zamanda Rusya Federasyonu‟nun da dış sınırları
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sayılması Rus Barış Gücünün bölgeye yerleşmesine önemli rol oynamıştır (Yapıcı, 2004: 105106)
1999 Yılında Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan beş yıllığına imzalanan bu
antlaşmayı uzatmıştır. Diğer yandan Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan bu antlaşmadan
ayrılmıştır. 2002 Yılında aralarındaki askeri işbirliğini arttırmak için örgütlenmeye giden
Kolektif Güvenlik Antlaşması üyeleri, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü‟nü resmen
kurmuş oldular (Arı, 2012: 11-12).
1997-1999 Yıllarında Tacikistan‟da meydana gelen iç savaş sırasında Kırgızistan‟ın
Tacikistan ile paylaştığı sınır, Rusya‟nın liderliğini üstlendiği Bağımsız Devletler Topluluğu
Barış Koruma Birliği tarafından korunmuştur. 1999-2000 Yıllarında Özbekistan İslam
Harekâtına mensup militanların Kırgızistan‟ın Batken bölgesine yaptığı saldırıda, Rusya
askerlerikarşı müdahalede bulunmuştur(Birsel, 2006: 130).
İlk defa BDT coğrafyasında askerî-siyasi blok ortaya çıkmıştır. 2006 yılında
Özbekistan, yüzünü Batı‟dan çevirerek yine Moskova‟yadönmüş ve örgüte yeniden üye
olmuştur. Özbekistan, örgüte üye olurken taraflar “renkli devrimleri” bastırma amaçlı özel
kuvvetlerin oluşturulması konusunu ele almışlardır. 2009 yılında ise örgüte bağlı Kolektif
Operatif Harekât Birliği oluşturulmuştur. 4.000 askerden oluşan birlik, Kırgızistan‟daki Kant
bölgesindeki Rus üssünü de bulunmaktadır (Kamalov, 2011: 41).
22 Eylül 2003 Moskova‟da Kırgızistan ve Rusya Savunma Bakanları tarafından
imzalanan, Kırgızistan‟ın Başkenti Bişkek‟in 20 km dışında bulunan Kant Hava Üssü 23
Ekim 2003 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kırgızistan eski Devlet Başkanı
olan Aksar Akayev tarafından hizmete açılmıştır. Kant Hava Üssünün yasal statüsü Kolektif
Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dayanmaktadır (Лукин, 2007). Üssün en önemli
görevleri Orta Asya‟nın hava sahasını dış saldırılarına karşı ve aynı zamanda terör saldırısına
karşı önlem almak ve korumaktır. 4 adet L-39 eğitim uçağı, 5 adet SU-25 uçağı ve 2 adet Mİ5 helikopter bulunmaktadır. Rusya Federasyonu 5. Volga-Ural askeri bölgesinin Ordu Hava
Kuvvetleri
ve
Hava
Savunmasına
bağlıdır
(АссоциацииГильдийСоотечественников,2014).Kırgızistan‟ın aldığı kararıyla Kant hava
Üssü KGAÖçatısı altında çalışacak ve 2017 Yılından itibaren 15 yıl boyunca ücretsiz olarak
kullanılacaktır (Денисенко, 2013).
2.1. KGAÖ Organları:
-Dış İşleri Bakanları Kurulu
-Kolektif Güvenlik Kurulu
-Savunma Bakanları Kurulu
-Güvenlik Kurulu Sekreterleri Komitesi
-Organizasyon Genel Sekreterliği
-Organizasyon Sekreterliği
-KGAÖ Birleşik Karargâhı(ОДКБ, 2014) (Bknz:http://www.circassiancenter.com/ccturkiye/arastirma/0354-rusyainisiyatif.htm).
3. ġanghay ĠĢ
birliği Örgütü
26 Nisan 1996 tarihinde Çin‟in Şanghay ismini alan Şanghay İşbirliği Örgütü, ilk
toplantısı devlet başkanları düzeyinde yapılmıştır. İlk Devlet Başkanları düzeyinde
gerçekleşen zirvede sınır uyuşmazlıklarının çözümü ve sınır bölgelerinde güvenlik ortamının
sağlanması gerekliliği üzerinde durulmuş ve bununla ilgili olarak bir anlaşma imzalamışlardır.
24 Nisan 1997 yılındaikinci zirve Moskova‟da yapılmıştır. Rusya‟da gerçekleşen
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zirvedeüzerinde durulan konular şöyle; sınır bölgelerinde askeri kuvvetlerinin azaltılması ve
askeri konularda bilgi alış verişinde bulunması. 3 Temmuz 1998 tarihinde Kazakistan‟ın
Almatı şehrinde yapılan üçüncü zirve toplantısı ile örgüt, sınır ve güvenlik yanında ekonomik
işbirliğini de içine alan geniş bir alanda faaliyet gösteren uluslararası bir teşkilat haline
dönüşmüştür. Taraf ülkeler, birbirlerinin içişlerine karışmamayı, sorunların barışçıl yollarla
çözmeyi, etnik ayrımcılığı, terörizmi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı birlikte
mücadele etmeyi, ekonomik ilişkilerini geliştirmeye karar vermişlerdir. 25 Ağustos 1999
tarihinde Kırgızistan‟ın başkenti Bişkek‟te dördüncü zirve yapılmıştır. Burada, karşılıklı
çıkarlar dikkate alınarak ekonomik ve ticari alanda işbirliğinin geliştirilmesi dile getirilmiştir
(Çoğal, 2014).
5 Temmuz 2000 yılında beşinci zirvede imzalanan Duşanbe Deklarasyonu‟nun ikinci
maddesinde, tarafların Orta Asya bölgesine olan ilgileri özellikle vurgulanmaktadır. Taraflar
bu bölgede meydana gelebilecek her türlü krize, tehlikeye ve dış müdahalelere karşı
koyacaklarını ve diplomatik, ticari, ekonomik, siyasi, askeri ve diğer alanlarda da işbirliğinin
güçlendireceklerini de deklarasyonda ifade etmektedirler. Bu maddenin önemli yanı, örgütün
dış müdahalelere karşı koyacağını ve bu bağlamda örgüt içinde askeri işbirliğinin
kuvvetlendirilmesinin öngörülmesidir. Dış müdahale deyince bölgede Afganistan üzerinden
müdahil olan NATO ve ABD‟dir(Zeyrek, 2010: 875).
2001 Yılında Özbekistan‟ın katılımına kadar Şanghay beşlisi olan örgüt bu ülkenin
katılmasıyla Şanghay altılısı adını almıştır. 2004 Yılında Moğolistan ve 2005 yılında
Hindistan, Pakistan ve İran örgüte gözlemci üye ülke olarak iştirak etmişlerdir.Bu ülkelerin
üyeliğinin kabul edilmesi halinde ŞİÖ‟nun Avrasya bölgesinde en büyük ekonomik ve
güvenlik yönünden bölgesel teşkilatı haline dönüşmüştür diyebiliriz.ŞİÖ‟nun bugünkü
konumu itibariyle coğrafi anlamda Avrasya kıtasının %60‟ını oluşturmaktadır. Bu oranın 30
milyon 189. bin kilometrekareye tekabül etmesiyle birlikte, ŞİÖ, gözlemci üyeleriyle birlikte,
dünyanın nüfusunun 1/4 da içinde barındırmaktadır (CIS, 2014).
Örgütün önemli hedeflerinden biriNATO ve ABD‟nin Orta Asya bölgesindeki etkisini
azaltmasıdır. Hatta ABD‟nin süper güç olduğu savına karşılık, çok-kutuplu bir dünya
düzeninin gerekliliğine işaret etmektedir. ŞİÖ, Duşanbe Deklarasyonu‟yla, bir yönüyle
yukarıda önlemleri alırken, öte yandan da örgütün kurumsal gelişmesi yönünde de başarılı
adımlar atmıştır. Bu anlamda örneğin Ortak Teftiş Grubu‟nun ve üye ülkeler arasındaki
istihbarat işbirliğinden sorumlu Bişkek Grubu‟nun oluşturulmuş olması ve Ulusal
Koordinatörler Konseyi‟nin kurulmasınındesteklenmesi somut göstergelerindendir (Zeyrek,
2010: 876-877).
2001 Yılında Rusya‟nın Sankt Petersburg şehrinde gerçekleşen zirvede üye devletler
örgütün amaç, yapı, prensip, işleyişini belirleyen beyannamesi veanti-terör ajansının
kurulmasını öngören anlaşma imzalanmıştır. Buna göreörgütün temel amaçları üye ülkeler
arasındaki güven ve dostluğu ilerletmek, ekonomik, kültürel, siyasal ve askeri bağları
güçlendirmektir. 2003 Yılında Pekin Zirvesi‟nden başlayan ve örgüt üyeleri arasındaki askeri
ve ekonomik bağları güçlendirmek için somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda
2003 yılında ekonomik antlaşmalar imzalanmış, 2004 yılında örgütte ilk kez bütçe
hazırlanmıştır, 2005 yılında yapılan çağrı ile Özbekistan‟daki Amerikan askeri varlığına tepki
gösterilmiştir. Ağustos 2007 yılında Bişkek ZirvesindeV.Putin‟in“tek kutuplu dünya kabul
edilemez”açıklaması (Örmeci, 2011) bölgede ABD‟ye karşı açılan savaşın belirtisiydi.
Rusya ile Çin‟in ortak askerî tatbikatlar yapmıştır. Bu tatbikatların bir kısmını
örgüteüye ülkeleriyle 2003 yılında Kazakistan-Çin tatbikatı, 2005 yılında Çin-Rus “Barış
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Misyonu-2005” tatbikatı, 2006-2007 tatbikatı, “Volgograd Antiterör-2008” tatbikatı ve “Barış
Misyonu-2009” tatbikatı yapmıştır (Kamalov, 2011: 40).
Çin ve Rusya Orta Asya‟daki ortak güvenlik uzlaşmaya varmışlardır. Ayrılıkçılığa,
terörizme ve “İslami” aşırıcılığa karşı durmak, Çin‟in Doğu Türkistan‟daki güvenlik
çıkarlarını, Rusya‟nın Çeçenistan direnişçilerine karşı savaşını ve Orta Asya‟daki üye
devletlerde İslâmcı muhaliflerin bastırılmasında ortak hareket etmektir. Çin‟in örgütteki ilk
hedefi Orta Asya hükümetlerinin işbirliğini kazanmak, Rus hükümetinin bunlar üzerindeki
etkinliğini kullanmak ve Doğu Türkistan‟daki Müslüman Uygur tehdidini azaltarak sınır ötesi
finans, silâh ya da barınağa erişimini engellemektir. O zamandan beri ŞİÖ, Orta Asya‟daki
Çin gücünü ve nüfuzunu arttırmaya yönelik önemli araç haline gelmiştir(Chung, 2001: 138139).
Chung; 1. Çin dış ve güvenlik politikası Rusya için önemli bir odak noktasıdır.
Aynı durum Çin için de geçerlidir. Her iki ülke de Orta Asya’daki “yoğun
ilgilerini” sürdürmeye isteklidir. 2. ABD Tayvan’ın ve Rusya dışındaki eski
SSCB cumhuriyetlerinin de Batı yanlısı rejimleri ya da rejim değişikliğini
desteklemeye devam etmekte; böylece hem Çin hem de Rusya’nın
yabancılaşması riskini almakta ve yeni oluşan kısmen askeri kısmen de
güvenlikle ilgili bir Avrasya grubunu beslemektedir ve 3. Orta Asya ve
Sibirya’dan enerji arayışı, özellikle de petrol ve doğal gaz kaynakları ÇHC
liderleri için dış ekonomi ve güvenlik politikaları açısından önemli bir endişe
sebebine dönüşmektedir. Bu koşullar muhtemelen yakın ve orta vadeli bir
dönemde muhafaza edilecek ya da gerçekleştirilecektir; zira Orta Asya’daki
büyük oyuncuların ve bölgedeki ülkelerin siyasi yönelimleri ve dış politika
önceliklerinin, öngörülebilir bir gelecekte çok az değişmesi beklenmektedir”
(Chung, 2001: 152).
2008 Yılında Duşanbe Zirvesinde ise “ŞİÖ Diyalog Ortaklığı Statüsüne İlişkin
Düzenlemeler” kabul edilmiştir. 2010 Yılında Özbekistan başkenti Taşkent‟te düzenlenen
Devlet Başkanları Zirvesi‟nde örgütün genişleme şartlarını tespit eden “Genişleme Prosedürü
Belgesi” kabul edilmiştir(TCDışişleri Bakanlığı, 2014)
3.1. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Amacı
- Karşılıklı güven, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi
-Barışı korumayı ve destekleyen çok boyutlu işbirliğini geliştirmek
-Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak
-Terörizm, köktencilik, ayrılıkçılıkkarşı koymak
-Uyuşturucu, kaçakçılık, yasadışı göç ve diğer suçlarla ortaklaşa mücadele etmek
-Ticaret, hukuk, eğitim, kültür, ekonomi, siyaset, savunma, çevre, bilim-teknik, enerji
(Akgür ve Çarıkoğlu, 2008).
3.2. Örgütün Kurumsal Yapısı
1. Devlet BaĢkanları Konseyi:Düzenli olarak senede bir defa bir üye ülkede toplanan
ve devlet başkanlarının katıldığı en üst düzeydeki karar mekanizmasıdır. Öbür konseylerin
önceden görüştükleriönemli konuları burada karara bağlanmaktadır.
2. Hükümet BaĢkanları Konseyi:Senede bir defa toplanan ve bütçenin onaylanması
ve ekonomik antlaşmalar yapılması gibi temel sorumlulukları olan en önemli ikinci alt
mekanizmadır.
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3. DıĢ ĠĢl
eri Bakanları Konseyi: Devlet Başkanları Konseyi‟nden bir ay önce
toplanan ve bu konseyin gündemini belirleyen, uluslararası konuların yoğunlukta görüşüldüğü
örgütün en işlevsel organlarından birisidir.
4. Temsilcilikler Konseyi:Üye devletlerin işbirliği yaptığı alanlarda temsilcilerin
katıldığı (polis teşkilatları, savunma bakanları ve adalet bakanları gibi) kapsamlı görüşme ve
antlaşmaların altyapısının oluşturulduğu organdır.
5. Ulusal Koordinatörler Konseyi:Senede en az üç defa toplanan ve üye ülkelerin
ulusal koordinatörlerinin katıldığı organdır. Bir anlamda tüm diğer organları yönlendiren
organdır.
6. Sekretarya;Çin‟in başkenti Pekin‟de bulunan, örgütün tüm işlerinin takip edildiği,
belgelendiği, sonraki aktiviteler için belgelerin hazırlandığı daimi ve önemli bir organdır. İlk
genel sekreter Çinli ZhangDeguang‟dır.
7. Bölgesel Anti-Terör Ajansı: Özbekistan‟ın başkenti Taşkent‟te bulunan anti-terör
şubesidir. Daimi nitelikte olan ve ilk sekreteri Özbek Casımov‟dur (SCO, 2002).
Diğer taraftan, örgüte üyelik üç aşamada gerçekleşebilmektedir. Bunlar: diyalog
ortağı, gözlemci üye ve tam üye. Üye ülkelerin örgütün genişleme konusuna soğuk
bakmalarına rağmen, gözlemci üye statüsünde bulunan Hindistan, İran, Moğolistan ve
Pakistan‟ın örgüte dâhil edilme ihtimali en yüksek ülkeler olduğunu söyleyebiliriz.
Üye Ülkeler: Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya veTacikistan. Gözlemci
Ülkeler: Hindistan, Afganistan, İran, Moğolistan ve Pakistan, gözlemci üye olmuştur.
Diyalog Ortağı Ülkesi: Beyaz Rusya, Sri Lanka, Türkiye(SCO, 2014).
4. Avrasya Birliği
4.1. Avrasyacılık
Avrasya terimi coğrafi anlamda Pasifik Okyanusu‟ndan Atlantik Okyanusu‟na kadar
Avrupa ve Asya kıtalarının birleşimini ifade etmektedir. Dar anlamda ise Avrupa‟nın doğusu
ile Asya‟nın batısını kapsayan dünyanın merkezi bölgesine verilen coğrafi bir tanımlamadır
(Akgül, 2009: 6). İlk Avrasya terimi AleksandrvonHumboldt tarafından sunuldu. Bu terimle
Humboldt Avrupa ile Asya‟nın bileşimini işaret etmiştir. Rusçaya iseV.N.Lamanski
tarafından (1833–1914) tarihleri arasında kazandırıldı (Mayomerova, 2006: 2).
Avrasyacılık düşüncesinin ortaya çıkışı üzerinde tam bir uzlaşı olmasa da en genel
yaklaşımla Avrasyacılığın ortaya çıkışı, 1920-1930 yıllarına rastlamaktadır. Bolşevik
idaresine geçen Rusya‟dan, Avrupa‟ya kaçan akademisyenler ve aydınlardan oluşmaktaydı.
Avrasyacılık Rusya‟nın gelişmesinin kendi varlığını oluşturan Moğol-Tatar-Türk-Slav
kültürlerinin bir araya gelerek oluşacağı savunmuştur.Sovyetler Birliği sonrasıAvrasyaçılık
düşüncesinin öncülüğünü yapanAleksandrDugin‟i gösterebiliriz. AleksandrDugin, Klasik
Avrasyacılardan farklı olarak Avrasya‟nın oluşmasında en önemli yönü Turan unsurlarına
dahil edilmemesi ve bazen Berlin – Moskova – Tokyo üçgenini, zaman zaman ise İran„la
ittifak düşüncesini ortaya koymasıdır. Bu Türkiye‟nin NATO ve ABD ile yakın ilişkilerinden
kaynaklanmaktadır. (Hilalov, 2012: 282-284).
Klasik ve YeniAvrasyacı teorileri birbirinden ayıran temel fark Batı‟nın tanımlanması
noktasında olmuştur. Klasik Avrasyacı düşünce, Batı‟yı dönemin şartları ve ABD faktörünün
henüz etkin olmaması sebebiyle Batı, dönemin güçlü devletlerini barındıran Avrupa kıtası
olarak tasvir edilmiştir. Fakat Soğuk Savaş sonrası Yeni Avrasyacılar için Batı tasviri kara
Avrupa‟nı değil aksine Doğu Avrupa‟yı da içine alacak bir şekilde ortaya konulmuş ve öteki
olarak ABD ileri sürülmüştür (Öztürk, 2013: 227-228). Washington‟un ünlü akıl hocası
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Z.Brzezinski‟nin tanımladığı Avrasya ise; Lizbon‟dan Vladivastok‟a uzanan Avrasya satranç
tahtası “oyununun” çerçevesini oluşturmaktadır(Perinçek, 2004: 25)
4.2. Avrasya Birliği
Sovyetler Birliği, BDT, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Birliği geçmişteki
bölgesel entegrasyon çabalarının fikirsel arka planına göz attığımızda Rus yayılmacılığının
olduğu söyleyebiliriz. Soğuk Savaş sonrası Yeni Avrasyacı düşüncenin tekrar gündeme
gelmesiyle birlikte bu birlik ekonomik temellere dayalı entegrasyon hareketleri olarak
dönüşüme uğramış ve yeniden hayat bulmaya başlamıştır (Öztürk, 2013: 228-230).
Avrasya Birliği düşüncesi ilk kez 1994 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev tarafından Moskova Üniversitesinde yapmış olduğu bir konuşmada dile
getirmiştir. Konuşmasında LevGumilyev‟in fikirlerinden etkilendiğini söyleyen Nazarbayev
Avrasya Birliği fikrinin en somut adımını bu konuşmasıyla atmıştır (ЕврАзЭС, 2014). 10
Ekim 2000‟de imzalanan Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) anlaşması Gümrük Birliği ve
Tek Ekonomik Saha‟nın gelişmesi için önemli rol oynamıştır. Günümüzde Avrasya
Ekonomik Topluluğu‟na beş ülke dâhildir: Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve
Tacikistan. 2002 Yılında Ukrayna ve Moldova ve 2003 yılından itibaren Ermenistan gözlemci
ülke konumundadır. Orta Asya ülkelerinden Özbekistan, 2006 yılında üye olmuş ancak 2008
yılında ise ayrılmıştır. AET, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun
kurulmuş ve uluslararası tüzel kişiliğe sahip olmuştur. 2003 Yılında Avrasya Ekonomik
Topluluğu‟na, BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü verilmiştir (Erdem ve Mammadov,
2013: 842).
6 Ekim 2007 yılında Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Gümrük Birliği Komisyonu
resmen kurmuş oldu(Мансуров, 2014). 2011 Yılının kasımında Beyaz Rusya, Kazakistan ve
Rusya arasında Avrasya Birliği‟ni 2015 yılında kurmak için bir anlaşma imzalanmıştır. Bu
imzalanan anlaşma ile Avrasya Birliği‟nin kurulacağı resmi olarak da ilan edilmiş
oldu(Бобохонов, 2014).Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan‟ın kurduğuGümrük BirliğiAET
amaçlarına hizmet etmektedir. V.Putin, Avrasya Birliği‟nin kesinlikle eski Sovyetler
Birliği‟nin restore edilmiş hali olmadığını, üyelerin istedikleri zaman bağımsız bir şekilde
Birliğe katılıp ayrılma hakkının olduğunu dile getirmiştir (Hilalov, 2012: 287).
2010 yılında Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasındaki gümrük duvarı kalkmış,
2011 yılında V.Putin tarafından Avrasya Ekonomik Birliği süreci ilan edilerek uygulamaya
konulmuştur. 2012 Yılı itibaren Tek Ekonomik Saha süreci tamamlanmıştır. Avrasya
Ekonomik Birliği‟nin en önemli organı Ekonomik Birlik Komisyonu‟dur. Komisyon, 2011
yılında Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Devlet Başkanlarının kararıyla kurulmuştur.
Komisyon bu ülkelerin hiçbir kurumuna bağlı olmaksızın faaliyet göstermektedir.
Komisyonun temel görevi Gümrük Birliği ve Tek Ekonomik Saha‟nın gelişmesine katkı
sağlamaktır.
4.3. Avrasya Birliği Entegrasyonu Süreci ve Aşamaları:
1. Serbest Ticaret Bölgeleri
2. Avrasya Ekonomik Topluluğu
3. Gümrük Birliği
4. Tek Ekonomik Saha
5. Avrasya Ekonomik Birliği
6. Avrasya Birliği(Erdem ve Mammadov, 2013: 842).
V.Putin, Avrasya Birliği‟nin kuruluşu ve stratejileri ile ilgili olarak “Izvestia”
gazetesinde yayınlanan bir makalesinde bazı noktalarına değinmiştir. V.Putin, kurulacak olan
339

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

yapının Avrupa Birliği gibi olacağını işaret etmiş ve Birliğin dört sütunlu bir yapı üzerine
olacağını dillendirmiştir. Birlik içerisinde sadece mal, emek ve sermaye serbest taşınabilecek
ancak üye devletlerin para ve ekonomi politikaları koordineli bir şekilde işlerliğini
sürdürecektir. Bu yapıda ülkelerin egemenliği ulus-üstü bir mekanizmaya devredilecektir.
Avrasya Ekonomik Birliği‟ne katılan ülkelerin önemli hedeflerinden biri de ülkeler arasında
ortak para biriminin faaliyete geçirilmesidir. Avrasya Ekonomik Birliği, büyük bir coğrafya
içinde öncelikle ABD dolarının kullanımını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Nitekim N.
Nazarbayev, kendi aralarında öncelikle büyük kalem malların ticaretinde kendi dövizlerini
kullanmak istediklerini açıklamıştır. V.Putin, Schengen Antlaşması ve ortak vize
uygulamaları oluşturularak Avrasya Birliği topraklarında genişlemekte olan göç politikasının
oluşabileceği böylece sınır kontrollerine gerekkalmayacağını ifade etmiştir (Öztürk, 2013:
232).
4.4. Avrasya Birliği’nin Kuruluşu Amacı:
- Gümrük Birliği ve Tek Ekonomik Saha‟nın tam olarak hayata geçirilmesi
- Mal, hizmet, sermaye ve emek dolaşımının etkin bir şekilde sağlanması
- Sanayi, ulaşım, enerji ve tarım politikalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi ve
ortak ulus ötesi korporasyonların tesis edilmesi
- Milli yasaların uyumu süreci ve ekonomik politikalarının koordinasyonu
-Ekonomi güvenliği, göç sorunlarında işbirliğinin sağlanması, sınır ve bölgelerarası
işbirliğinin geliştirilmesi (ЕврАзЭС, 2014).
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Rusya‟da ırkçıhareketlerinartması önemli
sorunlardan biri.Moskova sokaklarını temizleyen Orta Asya‟dan gelen göçmenler, her gün
hakaret ve Nazi grupları tarafından ölüm tehlikesiduygusuyla yaşıyor. Avrasya Birliği‟nin
kurulmasından sonra göç politikasında zorunlu olarak yumuşamaya gidilmesi halinde
Rusya‟da muhtemel yaşanacak olan insan akının ve meydana gelecek problemlerin büyük
boyutlara ulaşacağı göz ardı edilemez. Örnek gösterilen Avrupa Birliği‟nde bile ırkçılığın
yükselişi ve göçmenlere karşı yapılan haksız saldırılar mevcuttur(Hilalov, 2012: 288).
Avrasya Birliğinde entegrasyonunda Ukrayna önemli yer teşkil ederken, aynı
hassasiyet Avrupa Birliği içinde söz konusudur. Avrupa kıtasında Rusya‟dan sonra yüz ölçüm
olarak Ukrayna yer almaktadır. Nüfus, stratejik konumu, hem Karadeniz‟e kıyı hem Avrupa
Birliğine komşu, Rus gazı için transit ülke ve aynı zamanda Rus kültürü varlığını devam
ettirmektedir(Адомейт, 2012: 4-5). Avrasya Birliği‟nin tam anlamıyla güç olması için Beyaz
Rusya ve Ukrayna‟nın bu birlikte olması önemlidir. Rusya‟nın Batıya açılması için bu iki ülke
her yönüyle stratejik önem arz etmektedir.Sovyetler Birliği ve BDT‟nin lokomotif ülkeleri
Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan oluşturmaktaydı. Günümüzdeki şartlar bundan
farklı değildir.
5. BRĠCS(Brazil,Russia,India,China,SouthAfrica)
GoldmanSachs‟ın baş ekonomisti JimO‟Neill tarafından 2001 yılında kaleme aldığı bir
çalışma (BuildingBetter Global Economic BRICS) BRIC ülkeleri ifadesi ilk olarak literatüre
sokulmuştu. O‟Neill, geniş coğrafyalara hükmeden dünyanın % 25‟i, büyük nüfusa sahip
dünyanın % 40‟ı bu dört ülkenin zengin yer altı kaynakları bulunan dünya ekonomisinde
giderek büyüyen bir pay sahibi olacağını dile getiriyor. ABD‟nin dev yatırım bankası
olanGoldmanSachs‟ın ortaya attığı teze göre, bu ülkeler büyüme hızlarını korumaları halinde
2050 yıllarında dünyanın en büyük ekonomileri olacaklardır. (Örmeci, 2013). 2006 Yılında
New York‟ta yapılan toplantıdan sonra ortaya çıkan BRIC, üye ülkelerin baş harfleri ile
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kurumsal bir isme kavuşmuştur (Tüysüzoğlu, 2013). 2009 Yılında Rusya‟nın
inisiyatifiyleYekaterinburg‟ta bir araya gelmesiyle kurumsal yapısının zemini
oluşturulmuştur. 2011 Yılında Çin‟de gerçekleşen Zirvede Afrika kıtasını temsil etme ve bu
kıtanın liderliğini yapma amacı ile Güney Afrika‟yı da içerisine alarak bugünkü BRICS
meydana gelmiştir.2012 Yılında Meksika‟nın ev sahipliğinde yapılan G-20 Zirvesinde
Hindistan inisiyatifiyle bir araya gelinmiştir (Панова, 2013: 21-24) Mevcut yapıdaki ülkeler
kendi bölgelerinde hızlı gelişen ülkelerdir.
BRICS‟in amacı siyasal meseleler değil merkeze ekonomiyi ve ticareti yerleştirmiş bir
kuruluş olarak görülmelidir. Üye ülkelerin ekonomik yapılarına ve ticari girişimlerine
bakıldığında,
BRICS‟inABD-Batıyayılmacılığınakarşı
bir
başkaldırı
olduğu
görünmektedir.BRICS ülkelerinin en temel hedefleri IMF ve Dünya Bankası gibi ABD-Batı
dünyasının sistemsel hegemonyasını yansıtan uluslararası kuruluşları karşı bir direnç hareketi
oluşturmaktır.ABD‟nin küresel hegemonyasını etkilemek amacıyla yeni bir uluslararası
rezerv para birimi oluşturmak niyetindeler. BRICS üyeleri, sistemsel eşitliğe ve daha
öngörülebilir bir finansal işleyişe zemin hazırlayacağını ifade etmektedirler. Güney Afrika‟nın
Durban şehrinde yapılan son BRICS zirvesinde IMF‟nin etkinliğini ortadan kaldıracak ve bu
örgüt nezdinde yaşadıkları eşitsizliği ABD-Batı dünyasına rakip bir uluslararası finansal
denetim örgütünün kurulması olmuştur (Tüysüzoğlu, 2013).
15 Temmuz 2014 yılında Brezilya Fortaleza‟da gerçekleşen 6. BRICS zirvesinde çok
önemli kararlar alınmıştır. Bu örgütyaklaşık dünyanın yarısına tekabül3 milyar nüfusa, 16
trilyon dolar milli gelire ve 4 trilyon dolar döviz rezervine sahiptir. BRICS liderleri IMF‟ye
alternatifbir Rezerv Fonu anlaşmasını imzalamışlardır. İlk başlangıç rezervin miktarı 100
milyar dolar olacak. Üye devletler ulusal paralarına karşı açık bir saldırı oluştuğunda 6 aydan
bir yıl vadeyle rezervden döviz kullanabilecekler. Üye ülkelerden Çin 41 milyar, Brezilya;
Hindistan ve Rusya gibi ülkeler 18 milyar, Güney Afrika ise 5 milyar dolar miktar ayırmış
oldu.BRİCS, IMF‟ye alternatif Rezerv Fonu ve Dünya Bankası‟na alternatif yatırım bankası
kurdu: Yeni Kalkınma Bankası başlangıç olarak 50 milyar dolar sermaye ile kurulması
hedefleniyor. Her ülke eşit miktarda sermaye ayıracak ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı,
yenilenebilir enerji gibi uzun vadeli yatırımlarını finanse etmeyi amaçlıyor (Gürsel, 2014).
24 Şubat 2014 yılında Avrasya Birliği, KGAÖ, BDT ve ŞİÖ örgütlerinin temsilcileri
bir araya gelmiştir. Bu toplantıda bölgesel ve küresel sorunlar, güvenlik tehditleri ve Ukrayna
Krizi ele alınmış, ayrıca bilgi alışverişleri bulunmuşlardır. Avrasya Birliği, KGAÖ, BDT ve
ŞİÖ Entegrasyon Komitesi teşvikiyle Sekretarya bazında Ortak Eylem Planı hazırlanması
kararı alınmıştır(ODKB, 2014) Rusya, Avrasya Birliği, KGAÖ, BDT ve ŞİÖ bölgesel
örgütler vasıtasıyla bölge ülkelerini kontrol altında tutmak. BRİCS ile uluslararası arenada
hem söz sahibi olmaya hem de stratejik hedeflerini geliştirmeyi hedeflemektedir diyebiliriz.
21 Mayıs 2014 yılında Çin‟in Şanghay şehrinde Rusya ve Çin 30 yıllık toplam 400
milyar dolar değerinde doğalgaz anlaşması imzaladı. Ukrayna krizinden dolayı Avrupa‟ya
sevkiyat konusunda sorun yaşayan Rusya, doğuda en büyük komşusu ile elini güçlendirdi
(Akkan, 2014).Çok önemlilikarz eden bu tarihi anlaşma, Ukrayna‟da bir krizdeki Rusya-Batı
ilişkileri karşısında Moskova‟nın önemli bir hamlesiydi (Erenler, 2014).V.Putin‟in Çin
temaslarında iki ülke yaklaşık 49anlaşma imzalandı (Смирнов: 2014).Rusya-Çin arasında
askeri ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda memorandum imzalandı.
2014 Yılında toplam 100 milyar doları bulacak ticaret hacminin, 2020 yılına kadar 200 milyar
dolara çıkarılması planlanıyor (http://kremlin.ru/news/21031).Rusya, doğu ülkeleri ve
özellikle Çin ile ticaretini geliştirmesi, Moskova‟nın alternatifsiz olmadığını gösterdi. İki ülke
liderlerinin yayınladıkları deklarasyonda Ukrayna ve Suriye‟de ortak hareket edeceklerini, dış
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ülkelerin müdahalesine izin vermeyecekleriniaçıkladılar. Böylece Gazprom Avrupa
piyasalarından uzakta olan Sibirya doğalgazını Çin pazarına rahatlıkla ulaştırmış
olacaktır(Erenler, 2014).
Sonuç ve Değerlendirme
V.Putin‟in tek kutuplu dünyaya karşı sıklıkla çok kutuplu sistemini dile getirmektedir.
Küreselleşme adı altında ABD hegemonyasına karşı Rusya bölgesel bütünleşme süreçleri
başlatmıştır.Rusya son dönemlerde kendi iç politikasını ve ekonomisini düzeltmeye, diğer
taraftan BDT ülkeleriyle ilişkileri daha da yakın tutmaya başlamıştır. Kafkasya bölgesinin
kontrol altında tutmaya çalışan ve enerji konusunda da kendisini merkezde
görmektedir.Rusya, BDT‟den beklediği bulamayınca yeni arayışlara girmiş ve ekonomik
olarak Avrasya Birliği, askeri olarak KGAÖ gelişmesine desteklemiş ve hız kazandırmıştır.
Bu iki örgüt üzerinden eski Sovyet ülkelerini kontrol etme arzusu yatmaktadır.
ŞİÖ‟nun geleceği konusunda Rusya açısından net bir şey söylemek biraz erken olur
fakat Çin açısından önemi giderek artmaktadır. Batı‟nın demokratikleştirme dediği renkli
devrimlerpolitikasının BDT bölgesinde ters tepki yarattığı ve bölge ülkelerini Rusya ile Çin‟e
yakınlaştırdığını ifade edebiliriz. Böyle bir ortamda da Çin‟in ekonomik güçlenmesi ŞİÖ‟nun
da güçlenmesini mümkün kılar.Son dönemlerde ŞİÖ‟nun Orta Asya‟da aktif rol üstlenmeye
başlaması doğal olarak BDT‟nin güç kaybetmesine neden olmakta.
V.Putin`in başkanlık seçimi öncesinde MoskovksiyKomsomolets gazetesinde
yayınlanan “Rusya ve Değişen Dünya” isimli makalesinde çok kutuplu dünya düzenine vurgu
yaparken dünya güvenliği söz konusuysa bu güvenlik Rusya olmadan mümkün olmayacağını
belirtiştir. ABD‟yi ve hukuki ihlalleri uygulamış olan NATO‟yu suçlamış ve “Arap Baharı”
sürecinden rahatsızlığını dile getirmiştir. Genelgede Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki temel
stratejik amacın Atlantik‟ten Büyük okyanusa kadarki coğrafyada ortak ekonomik ve insani
bölge oluşturmak olduğu belirtilmektedir. AB ile stratejik işbirliğinin önemini, enerji
işbirliğinive
vize
geçiş
kolaylığı
konuları
üstündedurulmasının
öneminideğinmektedir(Cafersoy, 2014).
BRİCS‟inuluslararası arenada yeni arayışlara ve oluşumlara vesile olmaya başlamıştır.
Artıları olduğu gibi eksilerine baktığımızda karşımıza en önemli coğrafya faktörü çıkıyor.
Rusya, Çin ve Hindistan hariç diğer üyelerin ortak sınırlarının bulunmaması ülkeler
arasındaki alış veriş ve lojistik alanında sıkıntılar doğuracağını söyleyebiliriz. Bazı BRİCS
üyelerinin tarih, siyasi hayat ve ekonomik ilişkilerine baktığımız zaman Batı sömürgesinde
olduğunu belirtmekgerekir.
Ülke bazında örnek verirsek, Rusya ve ÇinŞİÖçerçevesindeki partnerler, Hindistan
Çin, Brezilya, G.Afrika Cumhuriyeti ve Meksika ile birlikte “Beşler Grubu” çerçevesinde
partnerlik ilişkileri içindeler. Aynı zamanda Rusya, dünyanın en gelişmiş ekonomilerini
birleştiren G 8-ler grubunun üyesiydi (2014 yılında üyeliği askıya alındı)
(www.turkish.ruvr.ru, 2011).Rusya-Çin ilişkilerinde fikir ayrılığına neden olan unsur ortak
kalkınma bankası ile ilgilidir. Aslında, her iki devlet de dolara alternatif olabilecek kendi para
birimini olması yatıyor(Uluslararası Politika Akademisi, 2013).Ekonomik olarak Çin siyasi
olarak ise Rusya‟nın ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. İler ki zamanlarda hangi aktörün para
birimi geçerli olacağını göreceğiz.
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KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜME KARġITI BĠR HAREKET:
ÜLKE DENEYĠMLERĠYLE YAVAġ ġEHĠRLER
NURSEN VATANSEVER DEVĠREN1

ONUR YILDIZ2

Öz
1760'lı yıllarda ortaya çıkan Sanayi Devrimi, kırdan kente göçü arttırarak kentleşmeyi hızlandıran bir unsur
olmuştur. Sanayi Devrimi'nin ikinci dönemi, 1870-1940 arasını kapsamaktadır. Bu dönemde elektrik enerjisi ve
petrol, üretim sürecinde kullanılmışve teknoloji düzeyindeki artış öne çıkmıştır. Böylece sanayi kentleri, büyük
yerleşim merkezleri haline gelmiş ve ön plana çıkmıştır. 1940'lı yıllara gelindiğinde Heny Ford tarafından
uygulanan ve Fordist Üretim Sistemi olarak bilinen Kitlesel Üretim Sistemi de büyük ölçekli işletmelerin olduğu
büyük sanayi kentlerini daha da kalabalıklaştırırken küreselleşmenin yoğun olarak hissedildiği 1980'li yıllarda
ise Esnek Üretim Sistemine geçilmesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğunlaştığı büyük yerleşim
merkezlerinin çevresindeki küçük yerleşim merkezleri ve banliyöler, gelişme göstererek kalabalık hale gelmiştir.
Buna karşın, kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket olarak ortaya çıkan Yavaş Şehir hareketi, yavaşlık
felsefesinin ilk hareketi olan 1986'da İtalya’da ortaya çıkan Yavaş Yemek hareketinden türemiştir. Turizmden
seyahate kadar birçok alana nüfuz eden yavaşlık felsefesi, 1999'da Yavaş Şehir hareketi olarak kentleri de içine
alan geniş çaplı bir küresel harekete dönüşmüştür. Tıpkı Yavaş Yemek hareketinde olduğu gibi İtalya'da ortaya
çıkan Yavaş Şehirler, küreselleşmenin kontrol edilemeyen hızına bağlı olarak dikte ettiği salt çıkar anlayışının
ötesinde sürdürülebilir kalkınma anlayışını destekleyen sürdürülebilir kentleri hedeflemektedir. Sürdürülebilir
kentlerin varlığına tehdit oluşturan kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket olarak Yavaş Şehirler, çözüme
yönelik arayışın bir ürünü olarak görülmektedir.
Bu çalışmada Yavaş Şehirler, yavaşlık felsefesi ve yerel bir kent kimliği arayışı üzerinden değerlendirildikten
sonra ülke deneyimlerinden yola çıkılarak kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket olarak incelenmekte ve
sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi sürecinde Yavaş Şehirlerin rollerinin arttırılmasına ilişkin öneriler
getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Büyüme, Yavaş Yemek, Yavaş Şehir, Cittaslow

A MOVEMENT AGAINST THE UNCONTROLLED URBAN GROWTH: SLOW
CITIES ON THE BASIS OF COUNTRY EXPERIENCES
Abstract
Industrial Revolution that revealed in 1760s was a factor in accelerating urbanization by increasing migration
from rural to urban areas. Second phase of the Industry Revolution covered during period from 1870-1940.
Electricity and petroleum was used in the production process in second phase. Moreover augmentation of
technology level stood out in this phase. Thus industrial cities became to larger urban centers and came into
prominence. Mass Production System which wasimplemented by Henry Ford and was known as Fordist
Production System made the crowd larger industry cities with the inclusion of large-scale enterprises in 1040’s.
Whereas in 1980s when globalization was felt intensively was surpassed to Flexible Manufacturing System and
small settlements and suburbs where small and medium-sized enterprises conglomerated around larger urban
cities made progress and became crowded. However Slow City movement which emerged as movement against
the uncontrolled urban growth derived from Slow Food movement which was first movement of slowness
philosophy in 1986. Slowness philosophy penetrated many fields from tourism to travelling and transformed into
wide scale global movement which comprised cities as Slow City movement in 1999. Just as Slow Food
movement, revealed in Italy Slow Cities aimed sustainable cities as promoter of sustainable development rather
than dictation pure interest mentality depending on the uncontrolled speed of globalization. Slow Cities is a
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movement against the uncontrolled urban growth which threats to existence of sustainable cities. Slow Cities is
seen as an output of the quest towards solution.
In this study after evaluating Slow Cities over philosophy of slowness and a quest of the local urban identity, it is
elaborated as a movement which is against the uncontrolled urban growth on the basis of country experiences.
Proposals are presented as to increase roles of Slow Cities in the process of promotion of sustainable
development.
Key Words:City, Urban Growth, Slow Food, Slow City, Cittaslow

1. GĠRĠġ
Kentleşmenin, sanayileşme sürecine dayalı bir gelişme gösterdiği ifade edilebilir (Kaypak,
2013: 87). Bugünkü modern kentler, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan sanayileşmeyle
ilişkili olarak ortaya çıkmışlardır. Bir yandan teknolojik veekonomik, diğer yandan politik ve
ideolojik temele dayalı olarak toplumsal ve kültürel yapıyı yeniden şekillendirerek
gerçekleşen Sanayi Devrimi sonrasında oluşan sanayi toplumu, aynı zamanda modern ve
kentleşmiş bir toplumdur. Yurttaş olma bilincine erişebilmesi için kentin kıra göre bireye daha
fazla bir serbestlik ortamı sunduğu bilinmektedir. Günümüzde ise modern toplumların yerini
postmodern toplumlara bırakması, çok boyutlu sonuçlara yol açmıştır. Kültür kalıpları
değişikliğe uğramış ve toplumlar, geleneksel değerleri terk edip değişime ve yeniliklere açık
hale gelmiştir. Dünyada yaşanan büyük değişim, teknolojiden ekonomik yapılara kadar geniş
bir alana yayılmakta ve buna bağlı olarak siyasal ve sosyal boyutlu yeni dönüşümler
görülmektedir. Nitekim 1970'lerde küresel ekonomide yaşanan krizlerin de etkisiyle
1980'lerle birliktefordist üretim tarzından postfordist üretim tarzına geçilirken yeni toplumsal
değerler büyük bir hızla eskilerin yerini almaktadır. Bilişim ve iletişim alanında yaşanan
gelişmeler, toplumları birbirlerine yaklaştırarak mesafeleri kısaltmıştır. Kent ve kentleşmenin
kazandığı modernizm içerikli nitelikler, postmodern dönüşüm sürecinde küreselleşmenin
olumlu ya da olumsuz yansımaları anlamında önemli ölçüde değişime uğramıştır (Kaypak,
2013: 80-81). Modernizm döneminde kentler ulusal ikenpostmodernizm ile sınırları aşıp
küresel olmaya çalışan bir yapıya bürünmüşlerdir (Kaypak, 2013: 93).Dolayısıyla kentler, bir
dünya kenti ya da küresel kent olmanın yollarını aramaya başlamıştır. Ancak küresel
ekonominin büyüme motorları olarak dile getirilen bu kentlerin, eşitsizlik ve ayrışmanın
yoğun yaşandığı yerler olarak ön plana çıktığı görülmektedir (Geniş, 2007: 72, 81). Hiç
kuşkusuz küreselleşmenin yetişilemez hızı, söz konusu eşitsizlik ve ayrışmayı körüklemede
önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda insan onuruna daha yakışır bir yaşam sunmak için
yavaş hareketi, küreselleşmenin insan ve doğada yol açtığı tahribata tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Yavaşlık; hızlı yemekten türeyerek çıkış noktası fastfood karşıtı bir hareket olmakla
beraber turizmdenseyahata kadar birçok alana nüfuz etmiş ve 1999'da kentleri de içine alan
geniş çaplı bir küresel harekete dönüşmüştür. Buradan hareketle ortaya çıkan Yavaş Şehirler,
uzun vadede kentleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.
Bu çalışmada Yavaş Şehirler, ülke deneyimlerinden yola çıkılarak kontrolsüz kentsel büyüme
karşıtı bir hareket olarak ele alınmıştır. Çalışmada ilk olarak kontrolsüz kentsel büyümenin
kaynağı ve ortaya çıkış sürecine yer verildikten sonra kontrolsüz kentsel büyümenin sınırları
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında isekontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket
olarak ele alınan Yavaş Şehirler, yavaşlığın felsefesi ve yerel bir kent kimliği arayışı
üzerinden değerlendirildikten sonra ülke deneyimleriyle birlikte incelenmiştir.
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2. KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜMENĠN KAYNAĞI VE ORTAYA ÇIKIġ
SÜRECĠ
Mevcut kent ekonomisi literatürü, kırsal kesime göre uzmanlaşmışyüksek ücretle çalışan
kalifiye işgücü havuzlarını barındıran mekanlar olmasından dolayı kentlerin ekonomik
büyüme açısından önemine vurgu yapmakta ve sahip oldukları potansiyel üzerinde
durmaktadır (Özdemir vd, 2008: 69).
Kentlerin büyümesi, 15.yüzyıldan sonra başlamaktadır. Ekonomik ve toplumsal ilişkilerin
değişmeye başladığı modern dönemin başlangıcında kentler, sermaye sahiplerine ait
servetlerin özendiren bir tutumla harcandığı ve yoksulların ise onları taklit etmeye çalıştıkları
bir yer durumuna gelmiştir. Toplumsal durağanlığın hareketlilik ve seçme özgürlüğü yoluyla
dinamik bir yapıya kavuştuğu 1860 ve 1870'li yıllardan başlayarak gelenekler ve davranış
kalıpları, yerini yeni yaşama örüntülerine bırakmaya başlamıştır. Yoksulluk, kamu sağlığı,
yerleşim ve eğitim kanunu gibi yenilikler, kentlerin çehresini değiştirmiştir. Öncesi ve
sonrasıyla Sanayi Devrimi sürecinin, kentlerin dokusunda ve kentlerin büyümesi konularında
belirleyici bir role sahip olduğu söylenebilir (Aydoğan, 2009: 207).1763 yılında Thomas
Newcoman, yaptığı buhar makinelerinden birisi bozulunca tamir etmek üzere JamesWatt'a
göndermiştir. James Watt'ın1765'de buharlı makineyi uygulamaya koymasıyla başlayan
endüstriyel hareket, Sanayi Devrimi'nin başlangıcını oluşturmuştur.
Sanayi Devrimi, büyük fabrikaların kurulmasını beraberinde getirmiş ve bu fabrikaların
çevresi göç alarak yerleşim merkezleri haline gelmiştir.Söz konusu göçler, çoğunlukla
köylerden gerçekleşmiştir. Bu göç dalgasının artarak devam etmesi, bugünkü şehir kültürünün
oluşmasına yol açmıştır (Göksal, 2003: 81).Özellikle makineleşme ve kentteki iş
olanaklarının çok daha fazla olması nedeniyle kırsaldaki nüfus, yıllar içinde kente göç etmek
zorunda kalmıştır. Bunun yanında kırsalda yaşayanların gidecekleri en yakın hastanenin
kilometrelerce uzakta olması, kentlilere kıyasla doğal felaketlere karşı daha savunmasız
olmaları, teknolojinin olanaklarından çok kısıtlı şekilde faydalanabilmeleri, sosyalleşebilme
olanaklarının kısıtlılığı, eğitim seçeneklerinin azlığı ya da yokluğu ve kendini
gerçekleştirebilme fırsatlarının yetersizliği gibi faktörler; kırsal nüfusu kente
yönlendirmektedir. Ayrıca kentli insan da, hem kentin içinde hem de kentler arası devamlı
hareket halinde bulunmaktadır. Kent hayatında kırsala nazaran insanların daha fazla mobil
olmalarının çeşitli sebepleri vardır. Sosyo-ekonomik koşulları daha uygun yaşanacak semtler
bulmak, çalıştıkları yere ya da eğitim aldıkları kurumlara daha yakın olmak, çocuklarını
göndermek istedikleri okula daha az mesafede olmak, maddiyata bağlı olarak yaşam
mekanlarını değiştirmek gibi sebepler; kentli insanı mobil bir yaşamın parçası haline
getirmektedir. Aynı zamanda sosyalleşmek, eğlenmek, alışveriş yapmak gibi istekler de kent
hayatında insanları mobil hale getirmektedir (Ertit, 2014: 248).
İşgücü, fabrika ve madenlere yönlendirilirken insanların refahı için teknolojik yenilik ve
gelişmeler sağlanmaya başlanmıştır. Kömür, buhar makinelerinin geliştirilmesine yol açmış
ve yalın üretimden kütle üretimine geçilmiştir. Kütle üretimi ile başlayan endüstrileşme ve
artan küreselleşme,insanların yaşam standartlarını yükseltmeye başlarken dünya, uyarı
sinyalleri vermeye başlamıştır. Sanayi Devrimi'nin başarısı, bir anlamda çevresel sınırlılıklara
yol açmıştır. Daha sonra ortaya çıkan çevresel sorunlar ve çeşitli kazaların meydana getirdiği
felaketler ile çevre fark edilmeye ve insanlarda çevresel bilinç oluşmaya başlamıştır (Aykan,
2010: 556).
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Demir ve kömürün bir arada kullanılmasıyla başlayan Sanayi Devrimi'nin birinci dönemi,
1760'larda başlamış ve bir dizi buluşla 1870'e kadar sürmüştür. Bu dönemde buharlı
makinelerden, başta dokuma tezgahları olmak üzere büyük ölçüde yararlanılmıştır (Dinler,
2012: 100). Sanayi Devrimi'ne bağlı olarak ortaya çıkan kapitalist sanayileşme sürecinde ön
plana çıkan önemli bir konu da hızlı kentleşme olmuştur. 1750 yılında İngiltere'de sadece iki
kentin nüfusu, 50 000'i aşmış iken 1850'de ise 50 000'i aşan 29 kent bulunmaktaydı. Ayrıca
bu dönemde kentlerin koşulları hiç de iç açıcı değildi. Sadece kentlerin üzerine çöken
dumanlar değil aynı zamanda su şebekesi, sokak temizliği, sağlık koruması, açık alanlar gibi
temel kamu hizmetlerinin kentlere yönelen kitlesel göçe ayak uyduramaması, ürkütücü bir hal
almaya başlamıştır (Hunt, 2005: 102-103). Ayrıca 1789 yılında Malthus'un tarım arazilerinin
sınırlılığı ve aşırı nüfus artışına dikkat çekerek radikal öneriler getirmesi, büyüme adı altında
doğal kaynakların tükenme tehlikesini gündeme taşımıştır.
Sanayi Devrimi'yle beraber işgücünün geleneksel yaşam biçimlerinden koparılması ve
fabrikalarda hakim olan katı disiplin, kentlerdeki yaşam koşullarını kötüleştirmiş ve
ekonomik, siyasal ve toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır. Nitekim Sanayi Devrimi'nin
söz konusu birinci döneminde görülen toplumsal kargaşalar, ayaklanma ve isyanların çoğu,
kendiliğinden gelişmiş olup esasında ekonomi temelli gerçekleşmiştir (Hunt, 2005: 103).
Günümüzde tüm Avrupa'da ve ABD'de yaşanan bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, Sanayi
Devrimi'nin başlangıcına dayanmaktadır. Tarımsal üretim alanları ile sanayi merkezleri
arasında oluşan farkın göz önüne çıktığı bu süreçte, tarımsal alanlardan sanayi merkezlerine
hücum eden göçler, büyük sanayi kentlerinin giderek kalabalıklaşmasına yol açmıştır (Dinler,
2012: 101).
Sanayi Devrimi'nin ikinci dönemi olarak bilinen 1870-1940 arası evrede, elektrik enerjisi ve
petrol üretimde kullanılmış ve bu enerjilerin taşınabilmesi, ekonomik faaliyetleri belirli
yerlere bağımlı olmaktan çıkarmıştır. Bu dönem; "elektrik, petrol, metal ve kimyasal
bileşimlerin kullanıldığı bir teknolojik düzeyi" simgelemektedir. Bu dönemde, dışsal
ekonomilere sahip büyük yerleşim merkezleri,daha kalabalık bir hale gelmiştir (Dinler, 2012:
101-102).
1940 itibariyle ise ilk defa Henry Ford tarafından uygulanan Kitlesel Üretim evresine
geçilmiştir ve bu dönem, esnek üretime geçilerekFordist Üretim Sisteminin krize girdiği
1980'lere kadar devam etmiştir. Ford'un esas katkısı, "otomobil üretimine standardizasyon
getirmesi, her parçanın belirli bir modeldeki tüm otomobillerde kullanılabilecek şekilde bir
uygulamanın başlatılmasıdır." Sanayi Devrimi'nin ikinci döneminde daha da kalabalıklaşan
sanayi merkezleri, artan hızda buna devam etmiş ve metropoller ile megapoller ortaya
çıkmıştır (Dinler, 2012: 102-103). 1980'lerden itibaren Esnek Üretim Sistemine geçilmesi ve
neo-liberal politikaların uygulanmaya başlanması, küreselleşmeyi hızlandırıcı bir rol
oynamıştır (Dinler, 2012: 104).
Esnek Üretim Sistemiyle birlikte gelen bilgi çağı ve ortaya çıkardığı bilgi toplumuyla birlikte
büyük yerleşim merkezleri, yığılma sürecinden yayılma sürecine girmiş ve küçük yerleşim
merkezleri de canlılık göstermeye başlamıştır. Özellikle iletişim ve ulaşım teknolojisinde
katedilen aşamalar, büyük kent merkezlerindeki işletmelerin bazı birimlerini çevredeki küçük
yerleşim merkezlerine ve banliyölere transfer etme olanağı sağlamıştır. Böylece büyük
kentlerin niteliksiz ve eski mahalleleri, düşük gelir gruplarının yaşadığı yerler olmaya
başlamıştır. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak büyük sanayi merkezlerinin sürekli artan
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kalabalığı yavaşlayarak bu kentlerin çevreleri ve banliyöleri gelişim göstermiştir (Dinler,
2012: 105-106). Çevresel sorunları azalan yeni kentlerin kendini göstermesi beklenmesine
karşın optimum kent büyüklüğüne ilişkin sorunlar, sürdürülebilirliği tehdit eder boyutlarda
varlığını sürdürmektedir. Banliyöler ve büyük merkezlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin
gelişim göstermesi, ekolojik unsurları bünyesinde barındırmadığından kalıcı çözümler
sunmaktan uzak kalmaktadır. Dolayısıyla ekonomik gerekçelerle mevcut düzenini bozarak
daha merkezi yerleri kendine mesken edinen insanlar, ilerleyen zamanlarda taşıma
kapasitesini zorlayarak sadece ekonomisini değil aynı zamanda varlığını da tehlikeye
atabilmektedir.
Küreselleşmenin hızı ve esnek üretimden beslenen rekabet ortamı, gün geçtikçe küçük sanayi
ve zanaatkâr işletmeleri üzerinde bir baskı unsuruna dönüşmektedir. Küçük çaplı işletmeler;
kepenk kapatmanın ötesinde kayıt dışına, kentin çeperlerine ve yoksul mahallelerine, diğer bir
deyişle yer altına çekilmeye mecbur bırakılmaktadır. Dolayısıyla ekonomik, politik ve
kültürel merkez dışındaki alanlarda yoksullaşma, marjinalleşme ve dışlanma süreçleri baş
göstermektedir (Geniş, 2007: 76).
Hızlı kentleşme, iyi yönetilmediğinde gelirler artmasına karşın tüketim ve kirlilik de artmakta
ve yoğun nüfusa sahip yerler, büyük problemlere yol açabilmektedir. Bu bağlamda hızlı
kentleşme sürecinde, gelenekler ve doğal dokular gözetilerek doğa dostu kentler muhafaza
edilebilmelidir (Bilgi, 2013: 45-47). Aksi takdirde hızlı kentleşme, kentsel alanlardaki
kontrolsüz kentsel büyümeyi de beraberinde getirebilmektedir (Van Rensburgvd, 2012: 61).
3. KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜMENĠNSINIRLARI
1972 yılında Roma Kulübü, ilk olarak "Büyümenin Sınırları" adlı bir rapor yayınlayarak
"dünya nüfusunda, sanayileşmede, çevre kirlenmesinde ve gıda üretiminde büyüme eğiliminin
bu şekilde sürmesinin dünyanın ekonomik büyümesini sınırlandıracağı" şeklinde bir açıklama
yaparak çevre konusundaki duyarlılığını dile getirmiştir (Aykan, 2010: 557). Bu bağlamda,
Schumacher'in "Küçük Güzeldir" adlı 1979'daki eseri, çevre bilincine ilişkin farkındalığı
arttırmış ve 1987'de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan ve
Brundtland Raporu olarak da bilinen "Ortak Geleceğimiz" adlı raporda Sürdürülebilir
Kalkınma kavramı, resmi olarak ilk kez küresel boyutta gündeme taşınmıştır.
Küreselleşmenin ivme kazandığı 1980 ve sonrası, eşitsizlik ve onunla birlikte artan zenginlik,
yoksulluk ve dışlanmışlık, giderek coğrafyaları ayrıştıran bir olgu haline gelmektedir (Geniş,
2007: 70). Buna karşın ekonominin küreselleşmesi ve dijitalleşmesi, kentlerin önemini
ortadan kaldırmamakta, hatta başlıca kentlerin dünya ekonomisinde önemli bir stratejik rol
üstlenmesine yol açmaktadır (Geniş, 2007: 71). Kapitalist küreselleşme sürecinde sermayenin
küresel bazlı dolaşım kapasitesi, artarak devam ederken söz konusu hareketlilik,
küreselleşmenin üretildiği belirli kentlerce sağlanmaktadır (Geniş, 2007: 72). Bu kentleri
Sassen (1991), eserinde New York örneğinden hareketle küresel kentler olarak
nitelendirmektedir. Bu tip kentler büyüdükçe sancıları da beraberinde getirmektedir. Küresel
kentler; küresel ekonominin yönetimi, en ileri seviye hizmetlerin üretimi ve finansal işleyiş
açısından stratejik öneme sahip yerlerdir. Uluslararası yatırım ve ticaretle finans ve hizmet
gibi gerekli faaliyetlerin büyümesi, önemli şehirlerde bu stratejik fonksiyonların artmasına
katkı sağlamaktadır. Dünya ekonomisinde devletin rolünün aşınarak uluslararası işlemlerin
ticarette ağırlık kazanması, iş hayatındaki hizmet ve organizasyon yapısını etkilemiş ve etki
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alanı, hükümetlerden hizmet ve finans sektöründe uzmanlaşmış hizmet firmalarına ve küresel
piyasalara belli ölçüde kaymıştır (Sassen, 2006: 32).
Entegre dünya ekonomisinin komuta ve kumanda merkezleri niteliğindeki küresel kentler,
daha büyük küresel rekabet ve çevre baskısının sürdürülebilir bir paradoksuyla karşı
karşıyadır. Çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik rekabet gücü, birbirini tamamlayıcı şekilde
ele alınmaya çalışılmaktadır (Hu, 2015: 4549). Ekonomik büyümenin devam ettirilmesi ve
çevresel sürdürülebilirlik, küresel kentlerin kalkınma stratejilerinde ortak bir güçlük
yaratmaktadır. Ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik, ekonomi merkezli
kavramsallaştırmadan küresel kentlerin kalkınmasını da içine alan çok boyutlu bir küresel
kent rekabetçiliğine entegre edilmelidir. Ayrıca bu paradoksun aşılmasına ilişkin politika
uygulamalarının etkin bir şekilde arttırılması, önem taşımaktadır (Hu, 2015: 4551).
Hiç kuşkusuz nüfus ve kentleşme oranı arttıkça, büyük kentlerin sayısı da artmaktadır. 1970
yılında Tokyo ve New York, dünyanın iki büyük mega kenti iken nüfusu 10 milyondan fazla
olan bu kentlerin sayısının, 2025 yılı itibariyle 37 olacağı ve bunlardan 22 tanesinin Asya,
6'sının Latin Amerika ve 3'er tanesinin de Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da olacağı
tahmin edilmektedir. 21. yüzyılda kentlerin ve kentleşmenin bu gelişmesi, kimileri açısından
küresel ekonomide büyümenin motoru ve sosyo-kültürel değişimlerin merkezi halini alması
anlamına gelmektedir (Doğaner Gönel, 2010: 103). Ancak kentsel yayılma, şehrin çevresinin
etrafında kontrolsüz bir kalkınma modelidir. Kentsel yayılma, ABD ve öteki endüstrileşmiş
ülkelerde inşa edilmiş çevrenin giderek artan ortak bir özelliğidir. Kentsel yayılmanın,
olumsuz çevresel etkilere sahip olduğu ve çeşitli sağlık problemlerine (obezite, diyabet, kalp
ve damar rahatsızlığı, solunum yetmezliği gibi) yol açtığına dair önemli kanıtlar var olmasına
karşın kentsel yayılmaya karşı mücadele vermek için tasarlanan akıllı büyümepolitikalarını
uygulamanın zorluğu ortaya konulmuştur (Resnik, 2010: 1852).
Akıllı büyüme, kentsel yayılmaya karşı ortaya çıkmıştır. Çoğu halk sağlığı yandaşlarınca
kentsel yayılmanın problemlerine çözüm potansiyeli olarak önerilmiştir. Akıllı büyüme;
yüksek nüfus yoğunluğu, yürünebilir ve bisiklet sürülebilir mahalleler, korunan yeşil alanlar,
toplu ulaşım ve hem oturmaya hem de ticarete uygun olan kalkınma projelerini içeren karma
kullanımla karakterize edilmiş kentsel bir kalkınma modelini destekleyen politika çerçevesi
olarak tanımlanmaktadır. Akıllı büyüme, temelinde kentsel yayılmaya estetik açıdan
hoşnutluk yaratan bir alternatif olarak kavramsallaştırılmaktadır. Akıllı büyüme, bahçekent
(gardensuburb) kavramından farklılaşmaktadır. Çünkü akıllı büyüme sadece yeşil alanlara
elverişlilik ve tarımsal yerlerin korunmasıyla değil, nüfus yoğunluğu ve ulaşım meseleleri
üzerinde de durmaktadır (Resnik, 2010: 1853). Akıllı büyüme vizyonunu içeren politikalar,
kentsel yayılma ile karşılaştırıldığında daha güçlü entelektüel ve hissiyatlı bir çekiciliğe
sahiptir (Downs, 2005: 377). Kentsel yeniden canlandırma ve çevresel koruma adına akıllı
büyüme, yerleşmiş davranışlara ve güçlü çıkarlara karşı gelmektedir. Fakat akıllı büyüme,
mevcut statükonun sınırlarına güçlükle karşı koyabilmektedir (Bronstein, 2009: 28).
Planlamada yeni bir ufuk çizen akıllı büyüme, nüfus yoğunluğuna karşı ulaşımda toplu
taşımanın kullanımını teşvik etmesine rağmen kentlerde artan nüfus artışlarına bağlı olarak
yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla taşıma kapasitesinin aşılması gündeme gelmekte ve göç
alan kentlerde insanlar, yaşadıkları yerden uzaklaşma eğilimi sergileyebilmektedir.
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İnsanlar, günümüzde şehir merkezinin dışında yaşayarak trafikten, gürültüden, suçtan ve diğer
problemlerden kaçınmak istemektedir (Resnik, 2010: 1852). Büyük metropoliten yerlerde
yaşayan insanlar için seyahat etmek, çoğu zaman zor bir hal almaktadır. Hatta kısa
mesafelerde bile yerleşim yerinin uzaklığı ve toplu ulaşım, yürüyüş yolları ve bisiklet
yollarının yetersiz oluşundan dolayı otomobil olmaksızın yolculuk yapılamadığı
görülmektedir. Otomobil kullanımını kaçınılmaz kılan kentsel kalkınma modeli, daha fazla
hava kirliliği üretmektedir. Buna bağlı olarak kentsel yayılmanın insan sağlığı ve çevreye
olumsuz etkisi belirginleşmektedir. Nitekim, hava kirliliği ve solunum yetmezliği arasındaki
ilişki, astım ve akciğer kanseri gibi hastalıklarla net bir şekilde belgelenmiştir. Kentsel
yayılma, hava ve su kirliliği dışında vahşi yaşamın doğal ortamının bozulması ve
ormansızlaşma gibi olumsuzlukları da içermektedir (Resnik 2010: 1852).
Kentleşmenin hızlı ilerlemesine karşın gerek bu kentlerin coğrafya olarak içinde bulundukları
ülkelerin aynı tempoda bir ekonomik kalkınma içerisinde olmamaları, gerekse de kentlerin
hızlı göç almasının, taşıma problemine yol açmasından dolayı ortaya olumsuz sosyolojik
boyutları olan, kısaca çarpık kentleşme diyebileceğimiz sorunlu yapılar çıkmaktadır. Söz
konusu bu kentler, yoğun bir şekilde yoksulluk, gelir eşitsizliği, suç ve karmaşa, sosyal
huzursuzluk ve çevre kirliliği üretmektedir (Doğaner Gönel, 2010: 104).
Yayalara ait kamusal alanlar; her çevreden insanları çekebilmek, şehrin tüm vatandaşlarını
buluşturmak ve şehrin kent alanını tanıtarak canlandırmak, kısaca şehri vitrin haline getirmek
için herhangi kurulu bir sistemin yapısal parçası, sosyal kaynaşma alanları, bir arada yaşanılan
ve programlı şekilde tasarlanarak ortaya çıkan kentsel alanlardır. Kentteki mekanın kalitesi,
öncelikle şehirle uyum halinde olan kamusal alan, yani halka açık olan mekanın kalitesi
tarafından belirlenmektedir. Söz konusu kamusal alanlar yoluyla şehirler, yerleşik insanların
mekanı bir arada kullanmasına olanak sağlamaktadır (Grigorovschivd, 2015: 92). Ancak artan
kentleşme güçlü bir şekilde insanların yaşam kalitesini, toprak ve su kaynaklarının tüketimini,
ekonomiyi, sosyal ve kültürel diyalogları ve yönetişimin şeklini etkileyecektir. Nüfus
artışında gözlenen bu küresel eğilimlerin ve kentleşmenin merkezinde kentteki düzensiz
yayılma, yani çarpık kentleşme kavramı yer almaktadır (Hillervd, 2013: 144).
1980'li yıllardan itibaren uygulamaya konulan birtakım yasal düzenlemeler; merkezi otorite,
yerel yönetimler ve büyük sermayenin kentsel alana müdahalesine olanak tanımıştır. Gün
geçtikçe kârlı bir yatırım alanına dönüştürülen kentler, üretken alanlardan spekülatif alanlara
kayan büyük sermayenin de gözdesi haline gelmiştir (Geniş, 2007: 78). Dolayısıyla alanlar,
gittikçe artan oranda yeniden yorumlanmakta, tasarlanmakta, temalandırılmakta ve
pazarlanmaktadır. Bu bağlamda kent, alanların pazarlanması yoluyla değerli bir ticari mal
hissiyatından ibaret olabilmektedir. Küresel ekonomide rekabetçi olmak isteyen çoğu yer;
festivaller, kozmopolit kültürel tesisler, kıyı gelişimi ve karnaval maskelerinden beslenen spor
ve medya olayları ile yayalara ait plazaların tasarımını içeren geniş çaplı kendi yeniliklerini
finanse etmektedir (Knox, 2005: 4).
Küreselleşme projelerinin yerel ayağını oluşturan grupların seçkin oluşu ve kentsel mekanı
sahiplenme güdüleri, kent siyasetinin sınıfsal kompozisyonunu değiştirmekte ve alt sınıflar
aleyhine sonuçlar doğurarak toplumsal hiyerarşiyi pekiştirmektedir. Buradan hareketle,
küresel kentin oluşumu ile özdeşleştirilen bir dizi toplumsal ve mekansal pratiğin arkasında
güçlü bir koalisyon olduğu öne sürülebilir. Bu bağlamda kentlerin kendilerini küresel
ekonomik ve kültürel eğilimlere önemli ölçüde eklemleme çabaları ve bu çabalara yönelik
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olarak kent mekanına yapılan müdahaleler,neo-liberal politikalarla birleşerek sosyo-mekânsal
eşitsizliklerin, ayrışmaların, çatışmaların derinleştiği kentler meydana getirmektedir.
Kentlerin küreselleşmesi ile birlikte sosyo-mekânsal eşitsizliğin ve kutuplaşmanın arttığına
dair tezler temel olarak gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş olsa da,
benzer süreçler 1980’li yıllardan itibaren çevre ülkelerde ve Türkiye’nin büyük kentlerinde de
görülmeye başlanmıştır (Geniş, 2007: 73).
Tablo 1: KentleĢme Oranları
DÜNYA

Kentsel Nüfus
Toplam Kent Nüfusu
Toplam Nüfusa Oranı (%)
(Bin)

GeliĢmiĢSağlık Hizmeti Olanaklarına EriĢim
Kentsel Nüfusta (%)
Kırsal
Nüfusta
(%)
1990
2013
1990
2013
1990
2012
1990
2012
2 256 383
3 762 863
43
53
76
79
27
46
Kaynak: Dünya Bankası, http://wdi.worldbank.org/table/3.12#, Erişim Tarihi:01.07.2015

Tablo 1'de görüldüğü üzere kentsel nüfus, 1990-2013 arası dönemde nicelik olarak artmakla
kalmamış aynı zamanda kentsel nüfusun toplam nüfus içindeki payı da yıllar içinde kentsel
nüfus açısından artış göstermiştir. Buna karşın kaliteli sağlık hizmetlerine erişim noktasında
kentsel nüfus açısından kayda değer bir artış gözlenmemiştir. Bu bağlamda küreselleşmenin
kontrol edilemeyen hızına bağlı olarak dikte ettiği salt çıkar anlayışının ötesinde çevreye
duyarlı sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını esas alan sürdürülebilir bir kent arayışı,
dünyanın önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Nitekim İtalya'da başlayan
Yavaş Şehir hareketi, bu arayışın bir ürünüdür.
4. KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜME KARġITI BĠR HAREKET OLARAK
YAVAġ ġEHĠR HAREKETĠ
Dijital ve ulaşım teknolojilerinin yüksek hızı, belirli koşullarda avantajlı olabilir. Fakat bu,
yaşam kalitesini bütünüyle azaltıcı, kişisel ve kamusal ilişkilere engel teşkil eden ve insan ile
ekosistemde tahribata yol açarak kötüleştiren önemli ikincil etkilere sahiptir. Buna karşın
Yavaş Şehir hareketi, doğrudan deneyim üzerinden insanlar ve doğal çevreleri arasında
sağlıklı ve anlamlı karşılıklı ilişkiyi teşvik eden bir yaşam tarzını destekleyerek ve koruyarak
söz konusu yüksek hızın olumsuz etkileriyle yüzleşmeye çalışmaktadır (Carp, 2014).
4.1. YavaĢlık Felsefesi
Küresel yavaş hareketi, günlük yaşam üzerinde hızın olumsuz etkilerine bir tepki hareketidir
ve insanlar, sosyal ve ekolojik çevresiyle arasındaki bağlantıyı yeniden kurmayı
amaçlamaktadır (Carp, 2012: 130).
Yavaşlık hareketi, küreselleşmeyi ve beraberinde getirdiği hızlı tüketim alışkanlıklarını
yaşamınher alanında sorgulayan ve doğal sürecin dışında bireylerin içine düştüğü aşırı hız
tutkusunakarşı mücadele veren bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Bu hareket; seyahatten
ekonomiye, yemeiçmealışkanlıklarından kent yaşamına, cinsellikten genel yaşam tarzına
kadar her konuda yerelliği,doğallığı ve insan doğasıyla uyum içerisindeki yavaşlığı
destekleme iddiasındadır (Güven, 2011: 113). Yavaş düşüncesi, genel olarak Yavaş Yemek ve
Yavaş Şehir hareketleriyle ilişkilendirilmektedir. Yavaşlık, bölge ve kültür özelliklerinin

353

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

önemiyle farkındalığını vurgulamaktave bir dizi düşünce ve değerlendirmeleri hesaba
katmaktadır (Saward, 2011: 3).Bu düşüncelerden yola çıkılarak 1986 yılında Roma'nın
simgesel meydanlarından biri olan İspanyol Merdivenleri'nin bulunduğu yerde McDonald's
açılması, yavaşlık felsefesini hayata geçirmiş ve Yavaş Yemek hareketinin başlangıcını
oluşturmuştur. Yavaş Yemek, yerel yemeklerin uluslararası fastfood zincirleri ve çok uluslu
tarım şirketleri tarafından oluşturulan hızlı yaşam kültürü nedeniyle yok olmasına karşı çıkan
bir harekettir(Özhancıvd, 2012: 164). Önderliğini Carlo Petrini'nin yaptığı Yavaş Yemek
hareketi, uluslararası bir fastfood zincirini protesto ederek yemek yeme alışkanlıklarının tek
tipleşmesi, hızlı tüketim ve endüstriyel tarımın gelişimi gibi öne çıkan olumsuzluklara tepki
olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim 1989'da Yavaş Yemek Manifestosu imzalanarak, Yavaş
Yemek (SlowFood) resmi olarak kurulmuştur (Şahin vd, 2014: 57).Yavaş Yemek, yavaş
hareketinin en büyük resmi kurumudur. Yavaş Yemek, ulus ötesi fastfood endüstrisinin
İtalya'da yer edindiği zamanda, toplum kökenli restoranların geleneksel yerel yiyecekler
sunmasına bağlı olarak küçük olanın savunusunu İtalya'da harekete geçirmiştir. Yavaş
Yemek, yiyeceklerin metalaşmasına karşı ekolojik ve hümanistik alternatifleri teşvik
etmektedir (Carp, 2012: 131).
Yavaşlık hareketi, bireyin kimlik ve kültür kaybı yaşamaması adına küreselleşmenin yol
açtığı olumsuzluklara karşı direnmeyi, yerel gelenek ve göreneklere saygı duymayı ve
yaşatmayı vurgularken insanları aylaklığa sevk etmemektedir. Nitekim insana ve doğaya
uygun bir şekilde çalışan insanlar, çalışmanın ötesinde yaşamanın farkındalığına da sahip
olmaktadır (Bilgi, 2013: 47).
Yaşam hızının artmasına ve değerlerin, kültürlerin ve mimarinin eritilmesi sürecine tepki
olarak ortaya çıkan yavaş hareketi; ekonomi, sosyo-kültürel yaşam ve mimariye kadar uzanan
homojenleşme ve hız anlayışının, küreselleşme süreçlerinin kaçınılmaz bir sonucu olmadığını
göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Kentler ve bireyler, bir taraftan küreselleşme
süreçlerinin sunduğu hizmetlerden yararlanırken diğer yandan kültürel değerlerini koruyarak
kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olabileceğini yavaş hareketi yoluyla tüm dünyaya
kanıtlayabilmektedir (Ekinci, 2014).
4.2. Yerel Bir Kent Kimliği ArayıĢıOlarak YavaĢ ġehir Hareketi
Kent merkezlerinin büyüyen gidişatını içeren eğilimler ve örnekler, artan derecede tek tip
şehirler üreten küreselleşme altında birleşmektedir (Radstorm, 2011: 90-91). Bu
standartlaşmaya toplumsal tepkilerin doğması, yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. 1999
yılında Orvieto, Bra ve Positano kentlerinin belediye başkanları, Greve in Chianti belediye
başkanıPaoloSaturnini önderliğinde bir araya gelerek Yavaş Yemek hareketinin kentsel
boyuta taşınması gerektiği savıyla Cittaslow yani Yavaş Şehir hareketiniortaya
çıkarmıştır(Özhancıvd, 2012: 164).İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow(yavaş)
kelimelerinden oluşan Cittaslow“Yavaş Şehir” anlamında kullanılmaktadır. Yavaş
Şehirler,"küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinliklerini ve yaşam tarzını
standartlaştırmasınıve yerel özellikleriniortadan kaldırmasını engellemek için SlowFood
(Yavaş Yemek) hareketinden doğmuşbir şehirler birliğidir" (Keskin, 2012: 85). Yavaş Yemek
hareketinin bir uzantısı olan Yavaş Şehirler, dünyadaki diğer yavaşlık faaliyetleriyle birlikte
sadecehızlı şehirciliğin tekrarlanan aynılığına değil aynı zamanda onun rahatsız eden temposu
ve ekolojikyıkıcılığına da direnmektedir (Audirac, 2009: 77).
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Kentleri tek tipleştiren, kendine özgü değerleri yok olmaya mahkum eden ve giyim ile yemek
kültürünü aynılaştıran küresel eğilimlere karşı Yavaş Şehir hareketi, hızlı ve kontrolsüz bir
şekilde yapılabilecek hata ve yanlışların önüne geçmeyi ve bunu yaparken de geçmiş ve
gelecek arasında bağlantı kurmayı hedeflemektedir. Buradan hareketle Yavaş Şehir Birliği'nin
logosu salyangoz olarak belirlenmiştir (Şahin vd, 2014: 58).
Yavaş Yemek ve Yavaş Şehir, benzer şekilde örgütlenmektedir. Her ikisinde de yerel
parçaların kümelenmesi, ulusal bir şemsiye çatısı altında bölgesel ağlar oluşturmaktadır.
Yavaş Yemekte olduğu gibi Yavaş Şehirlerin yaşayabilmesi ve başarıya ulaşması, paylaşılan
ilkeleri destekleyen yerel varlıkları hareket geçirmesi için yerel üyelerin yaratıcı girişimlerine
bağlıdır (Carp, 2012: 134).Yavaş Şehir olmak isteyen kentlerin 7 başlık altında 70 kriter
üzerinden geçerli puanı alması gerekmektedir. Söz konusu 7 başlık, şu şekilde sıralanmaktadır
(Korkmaz vd, 2014: 6):








Çevre politikaları,
Altyapı politikaları,
Kentsel kaliteyi sağlamak için teknolojiler ve tesisler,
Yerli üretimin korunması,
Misafirperverlik,
Farkındalık yaratma,
Yavaş Yemek faaliyetleri ve projelerine destek vermek.

Yavaş Şehir üyeliği için başvuru yapan kentler, belirlenen kriterlerin en az yüzde ellisini
sağladıktan ve Yavaş Şehirler Birliği tarafından değerlendirildikten sonra Yavaş Şehir olarak
akredite olabilirler. Yavaş Şehirlerin 50 000'den az nüfusu sahip olup üyelik sonrası da
kentlerin yavaşlık felsefesini geliştirerek devam ettirmeleri gerekmektedir (Korkmaz vd,
2014: 5).
Yavaş Şehir anlamına gelen Cittaslow, 1999 yılında önce çıkış noktası İtalya'ya dayanan
küçük kentlerin uluslararası bir ağıdır. Şimdilerde ise Yavaş Şehirler, İtalya dışındaki
ülkelerde de yaygınlaşmış ve dünyada 200'e yakın sayıya ulaşmışlardır. Bir Yavaş Şehir,
ziyaretçilerinin ve vatandaşlarının yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi hedef
doğrultusunda çalışmayı benimser ve bu hedeflerden birisi, Avrupa'da ve dünyanın diğer
ülkelerinde geleneksel restoranların yerine hızla geçen fastfood restoran zincirlerinde
maddeselliğe ve nesneleştirilen felsefeye sahip hızlı yaşamın yayılmasını sınırlamaktır (Miele,
2008: 135).
Yavaş Şehir hareketinin kaynağı olan Yavaş Yemek (slowfood), küreselleşme süreciyle
beraber artan yeme alışkanlıklarına ve gıda üretimine karşı başlatılan toplumsal bir hareket
olarak ciddi ölçüde ilgi görmüştür. Yavaş Şehir hareketi, Yavaş Yemek hareketine benzer
ilkelere dayanan niteliksel bir yerel kentsel gelişim için çalışmaktadır. Yavaş Şehir,
sürdürülebilir hale gelerek ilerleme ve değişimi yakaladığı sürece geçmiş ve günümüzü
bütünleştirir (Karabağ vd, 2012).
Yavaş Şehirler, nüfusu 50 000'den az olan yerler olarak belgelendirme sürecine tabi
tutulmaktadır. Belgesini alan Yavaş Şehirler, eşsiz kentsel ve doğal alanları geliştiren ve
sürdürülebilir kılan çevresel politikalara sahip olmalıdır. Altyapıda kaydedilen ilerlemelerin,
kentin tarihsel ve kültürel karakterine uyum göstererek sağlanması gerekir. Yavaş Şehirler,
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toprağın geleneksel kullanımını ve çevrenin bütünlüğünü devam ettirecek şekilde teknolojik
inovasyonları kullanmalıdır. Yavaş Şehirler, yerel ölçekli işletmeleri, yerel ürünü ve organik
yiyecekleri, zanaatı, sanat ve öteki ürünleri, özellikle tarihsel açıdan önemli olanları
özendirmektedir. Yavaş Şehirler, Yavaş Yemeğin hoşnutluğuna sahiptir. Yavaş Şehirler,
ziyaretçilere karşı konukseverliği teşvik etmekte, üretici ve tüketici arasında doğrudan
iletişimi güçlendirmekte, mevsimsel ve yerel geleneklerin kutlandığı toplu organizasyonlara
destek vermekte ve gençlerin eğitimine özel bir önem atfetmektedir. Şehir yönetimi, çoğu
zaman Yavaş Şehirleri turizme katkı sağlaması beklenen küresel görünümdeki bir yatırım
pazarı ve bir marka olarak görmektedir. Belgeli bir Yavaş Şehir olmanın değeri, ekonomik ve
stratejik avantajın ötesine geçmektedir (Carp, 2014).
Yavaş Şehir hareketi, çevresel konulardan altyapı meseleleri ve insanların bilinçliliğine kadar
farklı alanlarla ilgilidir. Yavaş Şehirler Birliği'ne üye olan kentlerin çevre ve kentsel doku
kalitesini teknoloji kullanarak iyileştirmek, özüne sadık kalarak eski binaları restore etmek,
yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletişimi ve diyaloğu teşvik etmek, çevreyi korumak,
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, arkeolojik alanları korumak gibi konulara da önem
vermesi gerekmektedir. Doğaya ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek
sağlamak, aşağıdaki faaliyetlerle mümkündür (Grzelak-Kostulskavd, 2011):
 El yapımı ürünler için kalite sertifikası,
 Tehdit altındaki yöresel el sanatları ve esnafları koruma programlarının geliştirilmesi,
 Geleneksel meslek ve el işi çalışmalarının ve yerel kültürel etkinliklerin korunarak
desteklenmesi,
 Belirgin yerel ürünlerin yıllık stoklarının derlenmesi.
Yavaş Şehir hareketini değerlendirirken tarihi binalar gibi kültürel miras, yürüyüş yolları,
yöresel pazarlar ve gastronomiye dikkat çekilmektedir. Kentsel yaşam kalitesinin
yükseltilmesinde insan ve mekan arasında bağlar kurulması da önemli bir yere sahiptir. Bu
bağın kurulabilmesi için kentte oluşturulan mekanların, insanların ilişki kurabilecekleri,
aidiyet hissedebilecekleri, kendileriyle özdeşleştirebilecekleri, iz bırakarak özleyecekleri
özellikler taşıması gerekir (Ekinci, 2014).
Yavaş Şehirler, küreselleşen dünyada sürekli rekabetten yorgun düşmüş postmodern
toplumların gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yaşamak ve dinlenmek için ideal bir yer
özelliği gösteren Yavaş Şehirler, küçük kasabaların turizm fonksiyonunu arttırmak ve eşsiz
karakterlerini ortaya çıkaran çekiciliklerini arttırmak için tasarlanmıştır. Yavaş Şehir
düşüncesi, iyi yaşam kavramı ile bağlantılı olup çok sayıda kalabalık şehrin bunaltıcı
etkisinden uzaklaşmak isteyen insanların alternatif arayışlarının da bir cevabı olarak
görülmektedir (Grzelak-Kostulskavd, 2011).
Yavaş Şehir hareketi, küreselleşmenin sık sık getirdiği tek düzelik karşısında kasabaların
tanınmasına, aynı zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir mirasın korunup
geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Yavaş Şehirler, sadece yerli kültürü korumakla
kalmayıp insanların gelirlerini sınırlı düzeyde de olsa arttırarak yoksulluğu azaltmaktadır. Bu
bağlamda Yavaş Şehirler, sürdürülebilir turizm açısından da önemli görülmektedir (Karabağ
vd, 2012).
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Yavaş Şehirler; ekonomik, fiziksel ve demografik büyüme anlayışı temelinde klasik anlamda
şekillenen kentsel kalkınma modelinden ayrılmaktadır. Hatta tam tersine bölgenin nüfus
artışının kontrol altına alınmasını, uluslararası ve büyük ölçekli sermayeye dayalı üretimtüketim kalıplarının engellenmesini içermektedir. Dolayısıyla Yavaş Şehirler, niceliksel
değerlerin yanı sıra niteliksel değerlerin geliştirildiği, yaşam kalitesinin yükseltildiği, çevresel
kaynakların korunduğu ve tüm bunların süreklilik arz ettiği bir kentleşme modelidir. Yavaş
Şehirler, kapitalist üretim ilişkileri çerçevesinde şekillenen sermaye odaklı bir yapıyı değil,
yaşanılan bölgeyi ve bölgenin yerel özelliklerini ön plana çıkartan, insani ilişki ve değerleriyle
çevresel dengeyi koruma temeline dayanan uzun vadeli bir yaklaşımı içermektedir (Ekinci,
2014).Yavaş Şehir düşüncesi, topyekun memnuniyet için sorumluluk alarak toplumsal ve
ekolojik sağlığı (ecologicalhealth) desteklemek suretiyle sürdürülebilirliğin yoğun bir şekilde
uygulanmasını gerektirir(Carp, 2014).
4.3. YavaĢ ġehir Hareketi: Ülke Deneyimleri
İdeal bir kent yaşamı tasarlayan Yavaş Şehir hareketi, İtalya'yla sınırlı kalmayarak ortaya
çıktığı günden beri dalga dalga yayılmış ve Temmuz 2015 tarihi itibariyle Yavaş Şehir sayısı,
30 ülkede 199'a ulaşmıştır.
Tablo 2: Ülkeler Ġtibariyle YavaĢ ġehirler
ÜLKE
ABD (2)
ALMANYA (12)
AVUSTRALYA (3)
AVUSTURYA (3)
BELÇİKA (6)
BÜYÜK BRİTANYA (5)
ÇİN (3)
DANİMARKA (2)
FİNLANDİYA (1)
FRANSA (8)
GÜNEY AFRİKA (1)

GÜNEY KORE (11)
HOLLANDA (7)
İRLANDA (1)
İSPANYA (6)
İSVEÇ (1)
İSVİÇRE (1)
İTALYA (77)

YAVAġ ġ EHĠR
Sonoma, Sebastopol
BadSchussenried, Berching, Bischofsheim, Blieskastel, Deidesheim, Hersbruck,
Lüdinghausen, Nördlingen, Penzlin, Überlingen, Waldkirch, Wirsberg
Goolwa, Katoomba, Yea
Enns, Hartberg, Horn
Chaudfontaine, Enghien, Estinnes, Evere, Lens, Silly
Aylsham, BerwickuponTweed, Llangollen, Mold, Perth
Shimenshan (Qufu City), Yanyang (Meizhoucity), Yaxi (GaochunCounty)
Mariagerfjord, Svendborg
Kristinestad
Blanquefort, Créon, Labastided’Armagnac, Loix, Mirande, Saint
AntoninNobleVal, Segonzac, Valmondois
Sedgefield
CheongsongCounty (Pacheon-myeon), DamyangCounty (Changpyeong-myeon),
HadongCounty (Akyang-myeon), Jecheon City (Susan-myeon&Bakdaljae),
Jeonju City (JeonjuHanokVillage), Namyangju City (Joan-myeon), Sangju City
(Hamchang-eup, Gonggeom-myeon, Ian-myeon), ShinanCounty (jeung-do
island), WandoCounty (Cheongsando Island), YeongwolCounty (Kimsatgatmyeon), YesanCounty (Daeheung&Eungbong-myeon)
Alpen-Chaam, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Heerde, Midden-Delfland, Vaals,
Vlagtwedde
Clonakilty
Begur, Bigastro, Lekeitio, Mungia, Pals, Rubielos de Mora
Falköping
Mendrisio
Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, Amelia,
Anghiari, Asolo, Barga, Bazzano, BorgoValdiTaro, Bra, Brisighella, Bucine,
Caiazzo, Capalbio, Casalbeltrame, CastelCampagnano, Castelnovo ne Monti,
CastelnuovoBerardenga, Castel San Pietro Terme, CastiglioneOlona, Castiglione
in Teverina, CerretoSannita, Chiavenna, Chiaverano, Cisternino, CittàdellaPieve,
CittàSant'Angelo, Civitella in ValdiChiana, Cutigliano, Fontanellato, Francavilla
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İZLANDA (1)
JAPONYA (1)
KANADA (2)
KOLOMBİYA (1)
KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ (1)
MACARİSTAN (1)
NORVEÇ (4)

al Mare, Galeata,GiulianoTeatino,Gravia in Puglia, Greve in Chianti, Grumes,
Guardiagrele, Levanto, Marradi, Massa Marittima, Monte CastellodiVibio,
Montefalco, Morimondo, Novellara, OrsaradiPuglia, Orvieto,
PellegrinoParmense, Penne, Pianella, Pollica, Positano, Pratovecchio-Stia, Preci,
Ribera, San Gemini, San Miniato, San PotitoSannitico,Sant' AgatadiPuglia,
SantarcangelodiRomagna, San Vincenzo, SantaSofia, Scandiano, Sperlonga,
Suvereto, Teglio, Termoli, Tirano, Todi, Tolfa, Torgiano, Trani, Trevi, Turbigo,
VigaranoMainarda, Zibello
Djupavogshreppur
Kesennuma
Cowichan Bay, Naramata
Pijao
Yeniboğaziçi

Hódmezővásárhely
Eidskog, Levanger, Sokndal, Ulvik
Barczewo,Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, DobreMlasto, Goldap,
POLONYA (20)
GórowoIławeckie, Kalety, LidzbarkWarminski, Lubawa, MurowanaGoslina,
Nidzica, NoweMiastoLubawskie,NowyDwórGdański, Olsztynek, Pasym,Prudnik,
RejowiecFabryczny, Reszel, Ryn
PORTEKİZ (6)
Lagos, Sao Bras de Alportel, Silves, Tavira, Viana Do Castelo, Vizela
TAYVAN (1)
Fonglin
TÜRKİYE (10)
Seferihisar, Akyaka, Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Vize, Taraklı Yalvaç,
Yenipazar, Şavşat
YENİ ZELANDA (1)
Matakana (RodneyDistrict)
Kaynak:http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_July_2015.pdf, Erişim
Tarihi: 09.07.2015

Çıkış noktası İtalya olan Yavaş Şehir hareketi, dünyanın çeşitli bölgelerine de yansıyarak
küresel bir nitelik kazanmıştır.Yavaş Şehirlerin dünyadaki dağılımına bakıldığında ilk 3'ü
oluşturan ülkeler sırasıyla İtalya, Polonya ve Almanya olup Avrupa Birliği üyesi olduğu
görülmektedir. Ardından gelen Güney Kore'nin 4. sırada ve Türkiye'nin 5. sırada olması
dikkati çekerken diğer gelişmiş ülkelerdeki Yavaş Şehir sayısının oldukça az olduğu göze
çarpmaktadır.
4.3.1. Ġtalya
Yavaş Yemek, yavaş hareketinin en bilinen örneğidir. 1986'da Roma'da hızlı yemek
endüstrisine ve geleneksel ev tipi restoranların (osterias) önemini kaybetmesine karşı olarak
başlamıştır. Yavaş Yemek üyeleri, keyifle muhabbet ederek acele etmeden yerel ölçekte
üretilen el yapımı ürünleri ve geleneksel yiyecekleri desteklemektedir. Sosyal bir hareket
olarak Yavaş Yemek üyeleri, keyifli deneyimi yerel bilgi birikimiyle ilişkili şekilde
biyoçeşitlilik ve ekolojik sağlıkla bütünleştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca yerel ekonomileri
desteklemekte, kültürel yaşamı garantiye almakta, gıda ürününü politika ve bilimde
kullanmaktadır. Cittaslow ya da Yavaş Şehirler, Yavaş Yemek hareketinden doğmuş ve
yavaşın türevi bir çok kavram gündeme gelmiştir (Carp, 2014).1999'da 4 İtalyan kentinin
(Orvieto, Greve in Chianti, Bra ve Positano) belediyebaşkanları, Greve in Chianti belediye
başkanı PaoloSaturnini öncülüğünde bir araya gelerek Yavaş Yemek hareketinin kentsel
boyuta taşınması gerektiğini ileri sürmüş ve Yavaş Şehir Birliği'ni kurmuşlardır. Yavaş
Şehirler Uluslararası Ağı'nda ilk sertifikalar, 2001 yılında 28 İtalyan kentine verilmiştir
(Tayfun vd, 2014: 48). Yavaş Şehirlerin sayısı, Temmuz 2015 itibariyle 77'si İtalya'da olmak
üzere 30 ülkede 199 tanedir.
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Yavaş Şehir hareketi, İtalya'da ilk toplantısını Orvieto kentinde gerçekleştirmiştir (Keskin,
2012: 95). Orvieto, İtalya'nın merkezinde Umbria bölgesinin güney kısmında yer alan küçük
bir kenttir. Orvieto, uzun bir tarihe sahip olup aslen Etrüskler tarafından kurulmuştur. Velzna,
bugünkü Orvieto, milattan önce 6. yüzyıldanRomalılar tarafından fethedildiği 3. yüzyıla kadar
Etrüsk Konfederasyonu içinde büyük bir rol oynamıştır. Günümüzde ise bu kentte,milat
öncesinde yaşayan farklı insanlara ait birçok izler ve kalıntılar bulunmaktadır.
Orvieto'nun en bilinen yavaş nesneleri, yerel yiyecekler ve şaraplarıdır. İtalya'nın bütününde
aynı söylemler dile getirilse de Orvieto'da şarap yapımı, Etrüsklerın zamanına uzanmaktadır.
Buna karşın kentin şarapları bir süredir ün yapmıştır ki bu ün, yaklaşık 1990'lı yılların sonuna
dayanmaktadır. Ayrıca kentin doğal sızma zeytinyağı, tütsülenmiş eti, peynirleri,
kurutulmamış taze makarnası, mantarları ve meşhur siyah trüf mantarları ziyaretçilerle
buluşturulmaktadır (Miele, 2008: 142).
Bir diğer Yavaş Şehir olan Bra'da ise satılan ürünlerin tamamı organik tarım yöntemi
kullanılarak ekolojik şartlar göz önüne alınmak suretiyle üretilmiştir. Huzurlu bir kent olan
Bra'da yaygın olarak görülen yerlerden birisi de peynir imalathaneleridir. Böylece hem yerli
hayvancılığa destek sağlanmış olup hem de halka güvenilir taze peynirler sunulmaktadır.
Ayrıca bu imalathaneler, kentin istihdamına da katkı sağlamaktadır (Şahinkaya, 2010: 4).
4.3.2. Polonya
Polonya; Yavaş Yemek ve Yavaş Şehir gibi birçok uluslararası girişim ve projenin bir parçası
olarak yer almaktadır (Kordek, 2013: 22). 2004'te Polonya'nın kuzeydoğusunda yer alan
Reszel kenti, Yavaş Şehir olma hakkına erişmiştir (Grzelak-Kostulskavd, 2011: 188). 2005'te
ise Biskupiec, BisztynekandLidzbarkWarminski, Yavaş Şehir hareketine katılmaya karar
vermiştir(Kordek, 2013: 23). Polonya'da Ulusal Yavaş Şehir Ağı, 2005'te kurulmuştur. Bu ağ,
Warmia ve Masuria bölgesel yönetimlerinin girişimidir. Böylece Sürdürülebilir Kalkınma
Stratejisi'nin bir parçası olmanın sorumluluğu da üstlenilmiş olmaktadır (Plebanczyk, 2015:
161). Bugün itibariyle Polonya'da 20 Yavaş Şehir bulunmaktadır ve bu sayıyla Polonya,
İtalya'dan sonra Yavaş Şehirlere sahip ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır
Polonya'daki ilk Yavaş Şehir olan Reszel; yeşil alanlar, parklar ve anıtlarla sarmalanmış bir
kenttir. Genç yerleşiklerin çevresel farkındalığını arttırmayı hedefleyen eğitim programları,
kente ilişkin projelerdir. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün teşviki ve bitkilerin
yetiştirilmesine ek olarak eğitim; dengeli beslenme ve su ile hava gibi çevredeki temel
unsurların değerinin bilinmesiyle ilişkilendirilerek hazırlanmaktadır (Kordek, 2013: 24).
4.3.3. Almanya
Almanya'daki Yavaş Şehir üyeleri, Alman Yavaş Şehirler ağını yönetmesi için kâr amacı
gütmeyen bir grup organize etmiştir. Bu organizasyon, tüzüğü Alman koşullarına göre
dönüştürmüş ve ulusal bağlamda uyum süreci göstermiştir. Yavaş Şehirlere ilişkin tüzük,
Almanya'da yerel tarımsal üretimde genetiği değiştirilmiş bitki ve organizmaları
yasaklamaktadır. Nitekim Almanya'daki Yavaş Şehirlerden biri olan Überlingen kentinde
genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı önleyici tedbirler alınmış ve politikalar
yürütülmüştür (Knoxvd, 2013: 44, 46).
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Yavaş Şehirlerden bir diğeri olan Deidesheim, üyelik sonrası siyasilerden otel ve restoranlara
uzanan geniş bir yelpazede düşünceler üretilmesine katkı sunaraknicelikten çok niteliği
geliştirmeye yönelik bir anlayışın yerleşmesini sağlamıştır. Örneğin "otobüs veya trenlerle
gelen büyük turist grupları yerine “yüksek kaliteli bireysel turizm” konsepti
geliştirilmiştir".Bir başka Yavaş Şehir Hersbruck'ta ise her yıl bölgenin farklı bir köyünde
yerel ürün fuarı düzenlenmektedir. Bir diğer Yavaş Şehir Waldkirch'de de kent meydanında
haftada iki gün yerel ürün pazarı kurulmakta oluparaç trafiğine kapalı olan bu alanda aidiyet
hissi uyandırılarak sosyal sürdürülebilirlik sağlanmaktadır (Doğutürk, 2010: 31, 37-38).
Almanya'daki Yavaş Şehirler;yerel ürün ve üretimin tanıtımı, gıda ve beslenme eğitimi ve
alternatif enerji sistemlerine yönelik uygulamalar üzerine odaklanmaktadır (Öztürk, 2012:
60).
4.3.4.Güney Kore
Yavaş Şehir üyesi olarak belgelendirilen sayılı Asya ülkeleri arasında ilk sırada Güney Kore
gelmektedir. Güney Kore'de Yavaş Şehir hareketi Hanyang Üniversitesi'nde profesör olan
DehyunSohn tarafından gündeme getirilmiştir.DehyunSohn, Güney Kore'de Yavaş Şehir
Ağı'nın koordinatörüdür ve yavaş felsefesine kişisel ilgisi bulunmakta olup yaptığı çalışmalar,
turizm ve bölgesel kalkınmayla ilişkilidir(Knoxvd, 2013: 184).
Ülkenin Cittaslow olarak belirlenen yerleri, yürüyüş yollarının açılmasının yanı sıra Güney
Kore'de yeşil turizm açısından çok önemli bir aşama sayılmaktadır. Güney Kore'de Cittaslow
kentleri, ülkenin yeşil turizmi benimseyen tatil noktalarının daha fazla kalkınması için
katalizör hizmeti görmektedir. Güney Kore'nin Cittaslow olarak belirlenen şehirleri, yeşil
turizmdeki kamuoyu farkındalığıyla destek bulmaktadır.Güney Kore'deki nüfusun
sürdürülebilir turizm konusundaki farkındalığı, 2007'den itibaren önemli ölçüde artış
göstermiştir. Güney Kore'deki Yavaş Şehirlerde buradan hareketle yerel ürünlerini ön plana
çıkartma çabası içerisindedir. Nitekim Damyang Bölgesi'ndeki Samjichon köyü, kendi
geleneksel
mayalanmış
sosuyla
tanınmaktadır.
(http://www.siimt.com/work/models/siimt/Resource/774/tt_southkorea_2010.pdf,
Erişim
Tarihi: 13.06.2015).
Yavaşlığın felsefesi yoluyla küçük kentlerin kalkınmasına yönelik yaklaşım, Güney Kore'de
gelecek vaat etmektedir. Çünkü ekonomik başarı ve modernleşme Güney Kore'de oldukça
hızlı gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak kırsal ve tarımsal toplumdan oldukça modern,
uluslararası bağlantıları olan ve küreselleşmiş topluma doğru yaşanan değişimden dolayı
birçok yerel gelenek ve kültür, yok olma noktasına gelmiştir. Buna karşın tarihin, kültürün,
geleneklerin, yöresel sanat ve el sanatlarının değeri giderek daha fazla bilinmeye başlanmıştır
(Knoxvd, 2013: 184-185).
4.3.5. Türkiye
28 Kasım 2009 tarihinden itibaren Türkiye'de Yavaş Şehir belgesine ilk önce İzmir’e bağlı
Seferihisar ilçesi sahip olmuştur. İlerleyen yıllarda, Yavaş Şehir hareketinin Türkiye’de
yaygınlaşması için 2010 yılında Akyaka (Muğla), Yenipazar (Aydın), Gökçeada (Çanakkale)
ve Taraklı (Sakarya) kentleri, Yavaş Şehir olmak için çalışmalara başlamıştır. 24 Haziran
2011 tarihinde Polonya’da düzenlenen Yavaş Şehir Uluslararası Kongresi’nde ilan edilen
kentlerle birlikte Türkiye’deki Yavaş Şehir sayısı beş olmuş ve Türkiye’de Yavaş Şehir
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Ulusal Ağı kurulmuştur. Türkiye’de Yavaş Şehir sayısıHalfeti (Şanlıurfa), Perşembe (Ordu),
Vize (Kırklareli) ve Yalvaç'ın (Isparta) da 2011 ile 2013 yılları arasında katılımıyla 9
olmuştur.(Coşar, 2014: 227).Artvin’in Şavşat İlçesi ise 21-23 Haziran 2015 tarihleri arasında
Milano’da düzenlenen törenle Türkiye'nin onuncu Karadeniz Bölgesi'nin ise ikinci Yavaş
Şehri olmuştur.
Türkiye'nin ilk yavaş şehri olan Seferihisar, Türkiye'de Cittaslow başkenti ilan edilerek
Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Yavaş Şehirler ağına katılmak
isteyen diğer belediyeler, Seferihisar'ı referans göstererek bu uluslararası birliğe katılmışlardır
(Bilgi, 2013: 51).Seferihisar'da yerli üretim ürünlerin satılabileceği ve kente önemli
kazanımlar sağlayan pazarlar oluşturulmuştur. Sığacık mahallesindeki Sığacık Üretici Pazarı,
yerel ürünlerin alıcıya sunulduğu ve el yapımı ürünlerin sergilendiği bir alan haline gelmiştir.
Ayrıca Seferihisar bisiklet garajlarını oluşturmak yoluyla bisiklet kullanımını da önem
vermektedir (Sungur, 2013: 644).
Türkiye'deki Yavaş Şehirlerden Akyaka,"sessizliği ve sakinliği, sırtını yasladığı yemyeşil
ormanlarla kaplı dağları, akvaryum niteliğinde azmakları, bu azmaklardaki benzersiz su altı
florası, duru mavi denizi, Orman Kampı, bol suyu, tarihi dokusu, kendine has mimari
özellikteki ahşap evleri, doğal yaşamın bir parçası olan su samurları, yılan balıkları, Akdeniz
fokları, flamingoları ve leylekleri ile tercih edilen bir yaşam cennetidir"
(http://cittaslowturkiye.org/1151-2/, Erişim Tarihi: 17.06.2015)
Akyaka, Özel Çevre Koruma Bölgesi olması ve biyoçeşitliliğyle, Taraklı karakteristik mimari
yapısı ve restore edilen çok sayıda binasıyla, Yenipazar'ın Türkiye çapında ünlü pidesi başta
olmak üzere yerel yemekleriyle, Gökçeada organik üretim yapılmasıyla" kendine özgü ve
değerlerine sahip çıkan kentler olarak ifade edilebilir(Sungur, 2013: 645). Ayrıca Yavaş
Şehirlerden Perşembe; 10 km'lik bisiklet yolu, kanalizasyon arıtma tesisi ve kuş gözlem
yerlerinin yapılmasıyla öne çıkarken Vize'de ise Yavaş Şehir kapsamında bir kooperatif
oluşturularak yöresel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin pazarlanması sağlanmış ve
kadınların el emeğini değerlendiren çalışmalar yapılmıştır (Yalçın vd, 2013: 39-40). Bir diğer
Yavaş Şehir olan Halfeti'nin de eski bir tarihe sahip olduğu bilinmekle birlikte Romalılar
öncesine ait bilgiler yetersiz kalmaktadır. Ancak yakınındaki yerleşim yerleri ile aynı tarihe
sahip olduğu sanılmaktadır.Buna göre, MÖ.2000’lerde Hititlerin ve Asurluların hakimiyetine
giren yöre, MÖ.612’de Babillerin sınırları içerisinde kalmıştır. Daha sonra Medler ve Persler
yöreye egemen olmuş, Büyük İskender’in MÖ.332’de Anadolu’daki Pers hakimiyetine son
vermesinden sonra Urfa yöresi ile birlikte Birecik de Makedonya Krallığının egemenliği
altına girmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra Seleukoslar yöreye hakim olmuş, bunu
Osrhoene Krallığı izlemiştir. Halfeti'de yöresel yemek olarak da Şabut Balığı, ön plana
çıkmaktadır. Sadece Fırat ve Dicle nehrinde yetişen tatlı su balığı olan Şabut Balığı, İsrailliler
tarafından kutsal kabul edilmektedir. Yalvaç ise "tarih öncesi çağlardan bu yana binbir çeşit
medeniyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine adeta bir günde 5000 yılı birden yaşatan bir
kültür noktasıdır". Yalvaç'ta "sadece süt ve ürünlerinin satışa sunulduğu “yoğurt pazarı”
adında bir pazar da bulunmaktadır". (http://cittaslowturkiye.org/1151-2/, Erişim Tarihi:
17.06.2015).
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4.3.6. Ġspanya
Servon ve Pink'in çalışmasında (2015), küçük şehirlerdeki küreselleştirici güçler ve yerel tarih
arasında gidip gelen, artan bir dikkat gerektiren gerilime yanıt verilmeye çalışılmıştır. Buna
göre İspanya'daki kentlerin Cittaslow deneyimleri; küreselleşmenin daima homojenleştirilmiş,
iyi ve kötünün savaşında yerel ve küreselin birbirlerini karşılıklı aşındırdığı bir dünyaya yol
açmadığı tezini desteklemektedir. Oysaki bazı yazarlar, Cittaslow kentlerini küreselleşme için
bir direnç noktası ve çağdaş küresel yaşamın ideolojilerindeki ve uygulamalarındaki
değerlerin etkin ve önemli bir sorgusu olarak yorumlamaktadır. Servon ve Pink'in (2015)
iddiası iseCittaslow kentlerinin etkin bir şekilde küresel ve yerelin birbirine nüfuz etmesinden
istifade ettiği yönündedir.
4.3.7. Avustralya
Avustralya'da Yavaş Şehir öncüleri, küresel hareketin çerçevesini belirli bir ölçüde yerel
hikayelerin eşsizliğini barındırmak suretiyle teknolojiye olanak tanıyarak içselleştirmektedir
(Pink vd, 2014: 696). Avustralya'nın bir zamanlar gelişen bir nehir limanı şehri Goolwa’nın,
YavaşŞehir olduktan sonra turist akınına uğradığı, tarihi binalardaki sanat galerilerinin,
kafelerin veküçük pansiyonların ziyaretçilere hizmet verdiği görülmektedir (Sırım, 2012:
129).
4.3.8. ABD
California'da bulunan Sonoma Vadisi, 2009 yılında ABD'deki ilk Yavaş Şehir olma özelliğine
sahiptir. Yavaş Şehir olduğu ilk yılda Sonoma Vadisi, hem çevresel ilginin görünürlüğünü
arttırmak hem de çevresel ve ekonomik desteğin bütünleştirilmesi meselesi üzerine yerel ve
küresel ölçekte rol oynayarak çeşitli yerleşiklerin olanaklarını arttırmak için zevk ve
sorumluluğun birleşimini kullanmaktadır (Carp, 2012: 130).Dünya'nın başka yerlerindeki
Yavaş Şehirlerde faaliyetler, genelde belediye başkanının makamında belediye yönetiminin
resmi sorumluluğunda belirlenir. Buna karşın Sonoma Vadisi'nde program, kamu-özel
ortaklığı gibi şekillenmektedir. Nitekim Yavaş Şehir olan Sonoma Vadisi, Birleşik Devletler
Milli Gelir Yasası'nda kâr amacı gütmeyen örgüt olarak kurulmuştur. Yavaş Şehir Sonoma
Vadisi'nin ilk yıl deneyimi, yavaş ilkelerinin nasıl uygulanması gerektiğini, insanlarla
karşılıklı şekilde bağlantılı çalışarak ve toplumun yaşam kalitesindeki memnuniyet için sosyal
ve ekolojik refahı halkla ilişkilendirerek göstermiştir (Carp, 2012: 137).
California'daki Sonoma Vadisi, yöredeki polen taşıyıcıların (tozlaştırıcıların) azalışıyla
ilgilenen çok sayıdaki insanı, okulu ve kurumu bir araya getirmiştir. Söz konusu vadide
yaşayanlar, yaşam kalitesinin çevre sağlığına bağlı olduğunu bilmekte, yerel ekolojide arıların
önemli olduğunun bilincindedir. Böylece Sonoma Vadisi halkı, sadece arı yetiştiriciliğini
değil aynı zamanda polen yayan bitkileri ve bundan dolayı biyoçeşitliliğide desteklemektedir
(Carp, 2014).
4.3.9. Ġrlanda
Ülkenin tek yavaş şehri Clonakilty, İrlanda'nın güney sahilinde Cork şehrinin 30 mil
güneyinde yer almaktadır (Broadway, 2015: 216). Clonakilty, yemeklerin tüketilebileceği
mekânlarda bir farklılık sunmaktadır. Mayıs 2014'te Clonakilty'de 12 bar, 5 etnik restoran (2
Çin, 1 Tayland, 1 İtalyan ve 1 Hindistan/Pakistan), 2 balık ve patates dükkânı ve düzinelerce
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başka restoran ve kafeler bulunmaktadır (Broadway, 2015: 227).Clonakilty'nin Yavaş Şehir
destekçileri, yerel gıdaları kullanan daha fazla restoranı bir araya getirmek yoluyla onları
teşvik etmekte zorluk çekmektedir. Bu durum, toplumun kimliğini sürdürülebilir kılmak ve
bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma noktasında önemli bir husustur
(Broadway, 2015: 233).
Yavaş Şehirlerin, çiftçilerin üretimi için onlara pazar sağlayarak yerel çiftçileri teşvik ettiği ve
desteklediği varsayılmaktadır. Clonakilty çiftçilerinin pazarı ve restoranları, bu amacın yerine
getirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, restoran menülerinde yer alan ana
malzemelerin kökeni hakkındaki ifadeler, önem taşımaktadır (Broadway, 2015: 231).
5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sanayi Devrimi ile öne çıkan kent anlayışının ortaya çıkardığı mekansal eşitsizlikler,
küreselleşmenin ivme kazandığı 1980'ler sonrasına kadar olan süreçte değişik evrelerden
geçmiş ve derinleşerek varlığını sürdürmüştür. Hiç kuşkusuz bu sorunun temelinde yatan
gelişme, kentsel büyümenin kontrol edilemez boyutlara ulaşmış olması ve taşıma kapasitesi
ile optimum kent büyüklüğünün tehlike saçan bir meseleye dönüşmesidir. Nitekim 1986'da
İtalya'da küreselleşmenin dayatmacı gücüne ve sınır tanımayan anlayışına karşı bir tepki
hareketi olarak yavaşlık felsefesinden türeyen Yavaş Yemek hareketi, insanları
tektipleştirerek yöresel tat ve lezzetleri değersiz kılan standart bir zevk anlayışına karşı
çıkmıştır. Roma'da uluslararası fastfood zincirlerinin protesto edilmesiyle başlayan hareket,
yavaşlığın zamanla yaşamın birçok alanına etki etmesiyle kitlesel bir akım niteliği
kazanmıştır.Buradan hareketle Yavaş Şehir hareketi, 1999'da yine İtalya'da ortaya çıkmış ve
dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır. Sürdürülebilir kentlerin varlığına tehdit oluşturan
kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket olarakYavaş Şehirler, çözüme yönelik bir
arayışın ürünü olarak ön plana çıkmıştır.Yerelin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermekle
beraber kendine özgü özellikleriyle ulusal ve küresel bir çekim gücü oluşturan Yavaş Şehirler,
kontrolsüz kentsel büyümeye karşı kalıcı çözümler de içermektedir.
Kontrolsüz kentsel büyüme karşıtı bir hareket olarak öne çıkan Yavaş Şehirler, sürdürülebilir
kalkınmanın desteklenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Yavaş Şehirlerinbu
süreçteki rollerinin arttırılmasına ilişkin öneriler, şu şekilde sıralanabilir:
 Yavaş Şehirlere yönelik farkındalık ve bilinirliğin arttırılmasıyla birlikte Yavaş Şehirlerin
yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirilmesi,
 Yerel ürünler ile yöresel el sanatlarının satıldığı pazarların kurulması ve unutulmaya yüz
tutmuş bazı yöresel el sanatlarının koruma altına alınması,
 Yavaş Şehirlerin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin etkin bir rol üstlenmesi,
 Yavaş Şehirlerin kırsal turizme katkı sağlayarak eko-turizm ve organik tarım
uygulamalarını destekler hale getirilmesi ve yeni istihdam alanlarının yaratılması,
 Yavaş Şehirlerde, yöresel mutfakların ön plana çıkartılarak sağlıklı yiyeceklerin
pazarlanmasının teşvik edilmesi ve böylece ekonomik, ekolojik ve sağlık konularında
insanı ve kenti öne çıkaran bir turizm anlayışının benimsenmesi,
 Yerel ürün fuarlarının belirli aralıklarla düzenlenmesi ve böylece ürün tanıtımı yoluyla
pazarlamanın kolaylaştırılması,
 Eğitim, sağlık ve teknolojiye ilişkin beşeri sermaye yatırımlarına önem verilmesi,
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 Yavaş Şehirlerde yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanması ve böylece çevre dostu
teknolojilerin yaygınlaştırılması,
 Yavaş Şehirlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla kenthalkının refah düzeylerinin
arttırılması.
Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi sürecinde Yavaş Şehirlerin rollerinin arttırılmasına
ilişkin bu öneriler, yaşam kalitesini arttırarak kontrolsüz kentsel büyümeye karşı çözüm
olanakları getirmekte ve böylece Yavaş Şehirler; ekonomik, ekolojik ve sağlık gibi alanlarda
hem kendi halkına hem de ziyaretçilere insanca yaşayabilecekleri yeni yaşam alanları
sunmaktadır.
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TÜRKĠYEDEKĠYÜKSEKÖĞRETĠMDEUYGULAMALARININMUHASEBE
EĞĠTĠMĠNE ETKĠLERĠ
Selami GÜNEY*

Murat BAġ **

ÖZ

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla artan bilgi kaynakları ve bilgiye ulaşmadaki kolaylık üretimden
tüketime, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda ülkeleri köklü değişikliklere itmektedir.
Bilginin çok olmasının yanında asıl önemli sorun o bilginin kullanılmasına yönelik çalışmalarda ortaya
çıkmaktadır. İşletmelerin yönlendirilmesinde gerekli olan bilgiyi kullanacak olan bireylerin yetiştirilmesi için
oluşturulan eğitim kurumları işletmelerin bu ihtiyacına ne ölçüde cevap verebilmektedir?
Muhasebe eğitiminde var olduğu düşünülen sorunlar bu çalışmada 3 bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde
eğitim sisteminde var olan ve tüm eğitimi etkilediği gibi muhasebe eğitimini de etkileyen eğitimin genel
sorunları tartışılarak bu sorunların muhasebe eğitimine etkileri ele alınmıştır.
İkinci bölümde ise üniversiteler temelinde var olan ve İşletme, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini
de etkileyen eğitim ve öğretim sorunları üzerinde durularak bunun muhasebe eğitimine etkileri üzerinde
durulmuştur.
Son bölümde ise muhasebe eğitiminde muhasebeden kaynaklanan gerek ders içeriği gerekse ders öğretim
araçları ve akademik takvimyönünden sorunlar ele alınmış ve belirlenen sorunlar hakkında çözüm önerileri
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebeeğitimi, muhasebe sorunları
Jel Kodlama:A2,M41

THE EFFECTS OF THE APPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION ON THE
ACCOUNTING EDUCATION
ABSTRACT
Sources of information increasing with the development of the technology and the easiness of reaching
information drive countries to make fundamental changes in many areas from production to consumption and
from health to education.
Besides too much information available, the most important problem arises in the studies related to the use of
that information. To what extent can educational institutions founded to train individuals who will use the
necessary information for guiding the businesses fulfill this need of the businesses?
This study consists of three parts. In the first part of the study, the emphasis has been placed generally on the
significance of the role of universities in educational activities with the aim of identifying the problems
occurring during these activities.
The second part has focused on the educational activities at the Faculties of Business Administration, at the
Faculties of Economics and at the Faculties of Economics and Administrative Sciences and on the accounting
education, which is the main topic of this study.
In the last part, the problems occurring in the accounting education have been mentioned and some suggestions
about the solutions have been made.
Keywords:Accounting Education, Problems of Accounting
Jel Classification: A2,M41
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GĠRĠġ
21. yüzyılın ortaya koyduğu en önemli olgu olan küreselleşme ülkelerin yapı taşını
oluşturan birçok kurumu da etkileyerek dönüşüme zorlamaktadır. Günümüzde bilgi çağı da
denilen bu duruma adapte olmayı başaran ülkeler rakip olarak gördükleri diğer ülkeler
karşısında önemli avantajlar elde etmektedirler.
Eski dünya olarak bilinen dünyada gücün kaynağı olarak görülen olgular bir bir
ortadan kalkmakta ve yerini daha iyi yetişmiş insan gücüne dayalı olarak gelişen bilgi çağının
öğeleri olan kalifiye insan gücüne bırakmaktadır.
Bu amaçla ülkeler bu yeni duruma adapte olabilmek için araştırma ve geliştirme olarak
tanımladığımız innovasyona daha çok yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini yürütmek için bilgiyi doğru kullanabilen iyi yetişmiş insan gücünün
oluşumunda eğitimin ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir.
Günümüz dünyasında artık ne iş olsa yaparım savı yerini her işi yapmam şekline
dönüşmüştür. Bu durum insanların alacakları eğitimin onların kariyer planlamasında ne
derece önemli olduğunun bir göstergesi olarak görülmelidir.
İnsanların kariyer planlamasında büyük öneme sahip olan eğitim kurumları acaba ne
derece bu isteğe katkıda bulunabilmektedir? İnsanların hayatlarını etkileyecek boyutta önemli
bilgiler sağlayan öğretim kurumları, özellikle de yükseköğretim veren üniversiteler bu
sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirmektedir?
Üniversiteler bünyesinde açılan fakülte ve yüksekokullar gerek fiziki şartları gerekse
ders içerikleriyle insanların kariyer planlamasına ne ölçüde katkı yapabilmektedir?
İş piyasasının istediği nitelikleri taşıyan insan gücünün yetiştirilmesine fakülteler ve
yüksekokullar ne derece cevap sunabilmektedirler?
Bu çalışma Türkiye‘de lisans düzeyinde muhasebe eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarında var olduğu düşünülen sorunlara dikkat çekmek amacını gütmektedir.
I. TÜRKĠYEDEÜNĠVERSĠTE KAVRAMI
Üniversite, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3. maddesinde ―
Bilimsel
özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma,
yayım yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir
yükseköğretim kurumudur‖ şeklinde tanımlanmaktadır.
Ayrıca Türk Dili Kurumu (TDK) sözlüğünde ise üniversite kavramı ―
Bilimsel
özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma
ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim
kurumu‖ olarak tanımlanmaktadır:
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Gerek TDK gerekse 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunun 3. Maddesi incelendiğinde
her iki kurumun yaptığı tanımın ortak olduğu görülür. Bu tanımlar ışığında üniversitelerin
genel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
— Teknik ve bilimsel bilgi düzeyini geliştirmek,
— Toplumun gereksinim duyduğu alanlarda yüksek düzeyde kalifiye eleman
yetiştirmek,
— Öğrencilerin entelektüel gücünü ve kültürünü arttırarak, onların özgür düşünceli,
araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmesini sağlamak
— Hizmetinde bulunduğu toplumun ortak kültür ve standardını yükseltmektir.
Üniversiteler söz konusu amaçlara ne kadar ulaşmaktadır veya bu amaçların
gerçekleşmesi için ne tür çalışmalar yapmaktadır? Türkiye‘deki yüksek eğitim ve öğretim
çalışmalarının hangi seviyede olduğunun belirlenmesinde bu tür sorgulamaların yapılması
hem üniversitelerin gelişimine hem de gelecek dönemlerdeki yükseköğretim planlamasına
büyük katkılar sağlayacaktır.
1863 yılında DarülFünun olarak başlayan ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi
adını alarak Türk eğitim hayatına giren üniversitekavramı 2014 yılı itibarıyla nasıl bir gelişim
göstermiş, ülkenin gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel açıdan kalkınmasına ne tür
katkılar sağlamıştır? 2014 yılı itibarıyla toplamda 175 sayısına ulaşan bu kurumlar
kendilerinden beklenen sorumlulukları ne derece başarabilmektedirler? (Durmuş, 2011,13)
Sorun üniversite sayısında artış olması değil artan üniversitelerin niteliklerinin istenen
düzeyde olmamasıdır. ABD‘de 1870‘lerde üniversite sayısı 250, öğrenci sayısı ise 63.000 kişi
civarındaydı. 1945 yılında ise yükseköğretim kurumlarının sayısı 1768‘e çıkarken öğrenci
sayısı da 1.677.000‘e yükseldi. (Balaban, 2012,31)
Dünyada üniversite olgusunun yükselmesinde en başta zikredilen ABD‘de
üniversitelerin gelişimi dikkate alındığında ülkemiz açısından birçok sonuca varabiliriz.
Balaban, bu konuda yazmış olduğu bir makalede ―ABD,1800‘de 6,65 milyar dolarlık yıllık
gayrisafi yurtiçi hâsılasını 1900‘de 376 milyara çıkarmayı başaracaktı. Bu zenginleşme
kendisini modern bürokratik anonim şirketler bünyesinde sermayenin yoğunlaşması olarak
ortaya koyacak ve buna mukabil artan sınai işletmelerin eğitimli eleman ihtiyacı,
üniversitelerin kapılarını o ana kadar görülmemiş ölçüde elit-dışı sınıflara açacaktı. Bu
bağlamda vurgulanması gereken bir konu Avrupa‘nın aksine Birleşik Devletler‘de yerleşik bir
çıraklık geleneğinin olmaması: Okul diploması sanayileşme sürecinin daha ilk başlarından
itibaren, fabrika emeğinin kontrolü için gerekli mühendis/işletmeci açığının karşılanmasının
yegâne yolu haline geldi. Önceki dönemde güneyli toprak sahiplerinin ve kentli burjuvazinin
kendine ayrıcalık yaratma amacıyla kullandığı üniversiteler, sermaye birikiminin devamı için
ilk defa çalışan kitlelerin eğitimini üstlendi. Öğrenci profiinin değişmesine paralel olarak,
sanayi ve iş çevrelerinin üniversitelere ilgisi 1900‘lerden sonra ivmelenerek arttı. Bu nedenle
MassachussetsInstitute of Technology (MIT) ve Stanford University gibi araştırma temelli
akademik kurumların kurulmasının bu döneme denk gelmesi tesadüf değil‖ şeklinde
açıklamaktadır.(Balaban,2012,30) Başlangıçta aristokrasinin bir imtiyazı olarak görülen
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üniversiteler ilerleyen zamanda ortaya çıkan iş gücünü karşılamakta bir araç olarak
görülmektedir. Türkiye‘de ise üniversiteler iş üretmek yerine işsiz üretmekten öteye
geçememektedir.
Türkiye örneğinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının temelinde yatan en
büyük etken planlamaya gereği gibi önem verilmemesidir.Cumhuriyetin kuruluşundan
günümüze kadar geçen sürede kurulan üniversitelerin kuruluş süreci incelendiğinde bu
sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.Şekil – I incelendiğinde Türkiye‘de var olan
üniversitelerin kuruluş süreçleri açıkça ortaya konmaktadır.
ġekil – I:2004-2014 arasında Üniversite Sayılarındaki ArtıĢ

(ÖSYM, 2014)
Cumhuriyetin kuruluşundan 1978 yılına kadar geçen süreçte ülke genelinde var olan
üniversite sayısı 19‘dur. 1982 yılında bu sayı yaklaşık % 50 artışla 27‘ye 1992 yılında
yaklaşık % 100 artışla 53‘e 2001 yılında yaklaşık olarak %50 artışla 76‘ya 2006 yılında
yaklaşık %20 artışla 93‘e 2014 yılında ise yaklaşık %90 artışla bu sayı 175‘e ulaşmıştır.
Üniversite sayısındaki bu artışı izah edebilmek oldukça güçtür. Özellikle 2006-2014
döneminde üniversite sayısı iki katından fazla artmıştır. Bu bağlamda cevaplanması gereken
soru bu artışta hangi parametrelerin etken olduğudur. Geçen 8 yıl içerisinde acaba hangi
büyük değişimler olmuş ve bunun neticesinde bu üniversiteler açılmıştır?Yoksa geçmiş
yıllarda açılması gereken üniversiteler çeşitli sebeplerden dolayı açılamamış da bu yüzden mi
bu kadar üniversite birdenbire açılmıştır?Bu kararları verirken devlet hangi ölçekleri
kullanmıştır? Acaba 50 yıl sonrası için ülkenin hangi meslek dalında ne kadar meslek
mensubuna ihtiyacı vardır?Bu ve benzeri sorulara verilecek cevaplar mevcut mudur?
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Ülkemizde 1978 yılında 19 olan üniversite sayısının yetersiz olduğu ve yıllar itibarıyla bu
sayının artmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Ancak 2006-2014 döneminde açılan
üniversitelerde bir üniversitenin açılabilmesi için gerekli olan asgari şartlar dikkate alınmış
mıdır?
Günümüzde yaşanan yüksek eğitim sorunların temelini de 8 yıl içinde açılan ve herhangi
bir planlamaya dayanmadığı ortada olan üniversite sayısındaki artış oluşturmaktadır.
Bir insanın hayatında 20-30 yıl çok önemli olabilir. Ancak devletlerin varlığını
sürdürmelerinde bu süreler pek de uzun sayılmaz. Onun için ülke yöneticilerinin geleceğe ait
ortaya koydukları perspektifler çerçevesinde yaptıkları planlamalarla ülkenin ihtiyaçları
ortaya çıkmaktadır. Yıllardır yüksek eğitimdeki sıkıntıların aşılması ve milyonlarca sayıya
ulaşan ve okumak isteyen gençlerin bu isteklerinin karşılanması bir zorunluluktur. Ancak
gerekli altyapı oluşturulmadan bir üniversitede olması gereken asgari şartlar sağlanmadan
üniversite açmak sadece mevcut sorunlara yenilerini eklemekten başka bir sonuç doğurmaz.
Bugün ülkemizde varolan 175 üniversitenin birçoğu yeterli sayıda öğretim elemanına sahip
olmadığı için öğretim elemanları ağır ders yükü altında ezilmekte asıl görevleri olan
akademik çalışmalarına yeterince zaman ayıramamakta bunun sonucunda da eğitim ve
öğretim faaliyetlerinden istenen verim alınamamaktadır.
Oysa devlet mekanizmasında ileriye dönük projektörler zamanında yapılmış olsaydı bu
üniversiteler belki de daha önce açılacak ve şu anda ortaya çıkan birçok sorunyaşanmamış
olacaktı.
II. TÜRKĠYEYÜKSEKÖĞRETĠMÖĞRETĠMSĠSTEMĠNĠNGENEL SORUNLARI
1-Kampüs Sorunu:Temelde üniversite eğitiminin özel de ise muhasebe eğitiminde ortaya
çıkan sorunların kaynağı tüm üniversite birimlerini bir arada toplamak gayesiyle oluşturulan
kampüslerdir. Askeri kışla mantığı ile oluşturulan ve dış çevreyle herhangi bir bağı olmayan
bu yapı gerek üniversitede okuyan gençlerin gerekse de öğretim üyelerinin bulundukları
çevreden izole edilmiş bir hayat sürmelerine ve buna bağlı olarak ta içinde yaşadıkları
toplumun sorunlarına uzak kalmalarına sebebiyet vermektedir. Üniversitelerin kuruluş
amaçlarının en başında bulundukları toplumun sorunlarına çözümler üretmek gelmektedir.
Oysa bu kampus duvarlarıyla çevrilmiş dış dünyayla bağlantısı kesilmiş olan akademisyenler
her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bu yapılarda toplumun sorunlarından uzakta yaşamakta ve
var olan sorunlara da ilgisiz kalmaktadırlar.
2- YerleĢtirmeye Esas Alınan Puan Türünün YanlıĢlığı: Yükseköğretim kurumlarına
yerleşmek için başvuran adaylar ilgi ve yeteneklerine uygun bir bölüme yerleştirilme
arzusunda iken sonuçta bu özelliklerine uygun olmayan bölümlere yerleşebilmektedirler.
Örneğin: Sosyal bilimler ağırlıklı okuyan bir öğrencinin Eşit ağırlık puanı ile öğrenci alan bir
bölüme yerleşmesi.
3-Bağıl Değerleme Sistemi:Eğitim bireyin bazı davranışlarını değiştirmek, onda var olmayan
bazı davranışları kazandırmak amacıyla yapılır. Verilen eğitimin sonunda bireyin
davranışlarında istenen yönde değişiklikler olması beklenir.(Temel,2010,1)
Bağıl değerlendirme, öğrencinin başarısını, öğrencinin içinde bulunduğu sınıftaki
diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile belirli bir
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dersi alan öğrencileri 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, öğrencinin
o dersi alan grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren
ölçüttür. Baykul, 2001, 5)
Bağıl değerlendirme öğrencinin birebir derse ilgisini ölçmede yeterli olmayıp
öğrencinin başarı veya başarısızlığını sınıfa bağlayan bir sistemdir. Bu da öğrencinin derslere
gereken ilgiyi göstermesini engellemekte ve öğrencilerin arkadaş ortamını zedelemektedir
4- Teknik Donanım Yetersizliği:Herhangi bir plana bağlı olmaksızın onlarca üniversitenin
aynı anda kurulması beraberinde ister istemez birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bir yere binalar yapmak üniversite kurmuş olmak anlamına gelmez. Özellikle
yeni kurulan üniversitelerde bu durumu gözlemlemek için büyük bir çaba harcamaya gerek
yoktur.
5- Öğretim Elemanı Sayısındaki Yetersizlik: Akademik eğitimin şartlarından birisi de
fakültelerde yürütülen derslerin o dersle ilgili akademik eğitim almış, akademik eğitimin
gerektirdiği bilgi, deneyim ve disipline sahip kişilerce yürütülmesi gereğidir. Onlarca
üniversitenin açılmasına bağlı olarak bir anda fakültelerde dersleri verebilecek yeterli
akademik eğitim almış öğretim elamanı sıkıntısı çekilmeye başlandı. Bunun sonucu olarak
dersler üniversitelerin bulunduğu illerde akademik yeterlilikten uzak kişilerce verilmeye veya
açılması elzem olan derslerin öğretim elemanı bulunamaması nedeniyle açılamamasına yol
açtı.
III. TÜRKĠYEYÜKSEKÖĞRETĠMÖĞRETĠMSĠSTEMĠNDEKĠ SORUNLARIN
MUHASEBE EĞĠTĠMĠNE YANSIMALARI
II. Bölümde açıklanan yükseköğretimdeki sorunların muhasebeye eğitimine nasıl
etkisi olduğu bölümde maddeler halinde ele alınacaktır.
Kampüs Sorunu:Özellikle ülke ekonomisinin can damarını oluşturan ticari ve sanayi
faaliyetlerle ilgili işletmelerin organizasyonu, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları v.b
sorunlarına çözümler üretmek amacıyla1959 yılında 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari
ilimler Akademisi kurulmuştur. (Hakan1982,231) Kampusleşme ile birlikte ticari faaliyetleri
izlemenin uzağında kalan bu fakültelerbu uzaklaşmanın bir sonucu olarak adında yer alan
ticari kelimesini 1982 yılında çıkarılan 2809 sayılı kanunla kaldırmış ve İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi adını almıştır.(http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.5.2809.pdf).
2000‘li yılların başında Yeditepe Üniversitesi bünyesinde Ticari Bilimler Fakültesi adıyla
yeni bir fakülte kurulmuştur. Günümüzde birçok eğitim kurumundan mezun olan ve işsizlik
sıkıntısı çeken mezunların olması normal karşılanabilir. Ancak ülkedeki ticari faaliyetleri
yürütmek ve yeni iş sahaları açmada rol alması beklenen İ.İ.B.F(İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi) mezunlarının işsiz olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kampüsleşme sonucu ticari hayattan elini çeken bu fakülteler
neticesinde girişimcilikten haberi olmayan, herhangi bir işletme görmeden mezun olan
bireylerin teoride kalan bu bilgilerini günlük hayata uygulayamamaları yüzünden 400.000
işsiz mezun ile işsizler ordusunda önemli bir halka oluşmaktadır. 2012 yılından bu yana
İİBF'den mezun olanların sayısı 1.5 milyona dayanmıştır. Bunlardan 400 bin kişi hâlâ
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işsizdirİİBF
mezunlarına
her
yıl
yaklaşık
eklenmektedir.(http://www.aksam.com.tr 22.05.2015)

olarak

50

bin

kişi

Kampüsleşmenin sonucu olarak muhasebe dersleri de teori ağırlıklı işlenir bir hal
almakta sonuçta öğrenciler sanal işletmeler ve onlara ait sanal muhasebe kayıtları ile mezun
olmaktadır. Öğrenciler aldıkları muhasebe eğitimini uygulamalarını görme şansları olmadığı
için, bu durum onlarda mezun olduklarında güven kaybı yaşamalarına yapabilecekleri basit
işlerden bilekaçınmalarına sebep olmaktadır.
2- YerleĢtirmeye Esas Alınan Puan Türünün YanlıĢlığı:İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerindeki ders müfredatları incelendiğinde öğrencilerin dersleri takip edebilmeleri ve
derslerden istenen verimin alınabilmesi için bu programları seçen öğrencilerin belirli bir
düzeyde matematik bilgisine ve analitik yorum yapabilme özelliklerine sahip olmaları
gerekmektedir. Oysa eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan bu fakültelere kayıt yaptıran
öğrencilerin büyük bir bölümü YGS‘de (Yüksek Öğretime Giriş Sınavı) matematik testinden
soru cevaplamadan bu bölümlere gelmektedirler. Matematik bilgisi olmayan bir öğrencinin
müfredatta yer alan sayısal derslerde başarı şansı düşmektedir. İ.İ.B.F temel ders olan
muhasebe dersinin öğrenciler tarafından benimsenmesineve öğrencilerin başarılarının
düşmesine sebep olmaktadır.
3-Bağıl Değerleme Sistemi: Bağıl değerleme aynı düzeyde fakat öğrencilerinin bir bölümü
paralı bir bölümü de parasız okuyan fakültelerde öğrenciler arasında bir rekabet ortamı
oluşturarak başarı ortalamasını yüksek tutmak amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Ancak
üniversitelerin yaygınlaşması ile birlikte bu dengenin kurulması artık imkansız hale gelmiştir.
Ayrıca üniversitelerde yer alan bölümler üniversitelerin tanınırlığı ve eğitim verme düzeyine
bağlı olarak farklı puan aralıklarında öğrenciler almaktadırlar. Mevcut olan ve açılmakta olan
tüm üniversitelerin açtıkları ilk bölüm İ.İ.B.F olmaktadır. Bu da farklı seviyedeki öğrencilerin
aynı bölümleri okumalarına sebep olmaktadır. Gereğinden fazla olan bu fakülteler sonuçta
puanların düşmesine bu da seviyenin düşmesine sebep olmaktadır. Seviyenin düşüklüğü ile
birlikte bağıl not sisteminin uygulanması öğrenciler arasında ters oranda rekabete yol açmakta
buna bağlı olarak öğrenciler düşük not ortalamaları ile dersten geçmektedir. Muhasebe gibi
temel derslerde öğrenciler sınıf ortalaması çok düşük olduğu için bazen bir veya iki soru
cevaplamak suretiyle dersten kolayca geçebilmektedirler.
4- Teknik Donanım Yetersizliği:-Üniversitelerin kuruluş amaçlarından biri de hatta en
önemlisi iş dünyasının gerek duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu beklenti
İ.İ.B.F için daha yüksektir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin girmediği sektör
kalmamıştır. Ancak İ.İ.B.F ‗de okuyan öğrencilerin büyük bir bölümü bilgisayarla tanışmadan
mezun olmaktadırlar. Muhasebe dersi için söz konusu durum irdelendiğinde sadece 4.sınıfta
öğrencilere bilgisayarlı muhasebe dersi verilmektedir. Öğretilen birçok program ise şu an
geçerliliği olmayan programlardan oluşmaktadır. Oysa Muhasebe ve onunla bağlantılı tüm
derslerin bilgisayar ortamında verilmesi gerekir.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
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okullarda uygulanan her öğrenciye tablet verilmesi ve sınıflara akıllı tahta uygulaması İ.İ.B.F,
İşletme, İktisat, Siyasal ve Ticari Bilimler Fakültelerinde de bir an önce başlatılmalıdır.
5-Fakülte Sayısındaki ArtıĢ: Üniversite sayısındaki artışa paralel olarak artan fakülte sayısı
akademik kadroları yetersiz olan üniversiteleri daha zor durumda bırakmıştır. Bu durum
fakültelerde derslerin akademik düzeyde yeterli eğitim almamış kişilerce verilmesine yol
açmıştır.
Grafik: II ve IIIile bağlantılı olarak Tablo I ve II incelendiğindeüniversitelerdeki
öğretim elemanı yetersizliğinin ne düzeyde olduğu açıkça görülecektir.
ġekil – II: 2004-2014 arası Ġ.Ġ.B
.F sayısındaki artıĢ

102
72

72

73

77

113

121

124

129

131

88

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(ÖSYM, 2014)

Şekil – II yıllara göre Türkiye‘de açılan İ.İ.B.F sayılarını göstermektedir. Söz konusu
grafiğe göre 2004 yılında 72 olan İ.İ.B.F sayısıyıllar itibarıyla büyük oranda artmıştır. 2004
yılında 72 olan bu sayı 2007‘den sonra katlanarak 2014 yılında yaklaşık % 100 ‗e yakın bir
artışla 131‘e ulaşmıştır.
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Grafik – III: 2004-2014 Arası ĠĢletme Fakülte Sayısındaki ArtıĢ

(ÖSYM, 2014)

Grafik III, 2004 -2014 yılları arasında Türkiye‘de kurulan İşletme Fakültelerinin sayısını
göstermektedir. Türkiye‘de İ.İ.B.F sayısında görülen ani artışı İşletme Fakültelerinde de görmek
mümkündür. 2004 yılında 12 olan fakülte sayısı 2010 yılında 16‘ya, sadece 4 yıl gibi kısa bir
süre sonra ise bu sayı yaklaşık olarak % 100 artışla 2014 yılında 29‘a ulaşmıştır.Fakülte
sayısındaki bu artışlar öğrenci sayısında daartışa yol açmıştır.
6- Öğretim Elemanı Sayısındaki Yetersizlik:Akademik eğitimin şartlarından birisi de
fakültelerde yürütülen derslerin o dersle ilgili akademik eğitim almış, akademik eğitimin
gerektirdiği bilgi, deneyim ve disipline sahip kişilerce yürütülmesi gereğidir. Onlarca
üniversitenin açılmasına bağlı olarak bir anda fakültelerde dersleri verebilecek yeterli
akademik eğitim almış öğretim elamanı sıkıntısı çekilmeye başlandı. Bunun sonucu olarak
dersler üniversitelerin bulunduğu illerde akademik yeterlilikten uzak kişilerce verilmeye veya
açılması elzem olan derslerin öğretim elemanı bulunamaması nedeniyle açılamamasına yol
açtı.
Tablo – I: 2004-2014 Arası Öğretim Elemanı Dağılımı
Unvan
Yıllar

Prof. Dr. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Diğer

Toplam

2004

785

332

1.159

2.102

4.378

2005

821

421

1.294

2.109

4.645

2006

834

376

1.365

2.134

4.709

2007

889

451

1.451

2.255

5.046
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2008

923

513

1.695

2.329

5.460

2009

942

578

1.776

2.321

5.617

2010

988

681

1.868

2.344

5.881

2011

1.068

714

2.071

2.653

6.506

2012

1.073

810

2.385

2.763

7.031

2013

1.122

992

2.581

2.850

7.545

(ÖSYM, 2014)

2004-2014 yılları arasında yaklaşık olarak %300 artış gösteren öğrenci sayısına karşılık öğretim
elemanı sayısında nasıl bir değişim yaşanmıştır? Tablo II, 2004-2014 yılları arasında öğretim
elemanı sayısındaki artışa dikkat çekmektedir. 2004 yılında 756.091 öğrenciye karşılık toplamda
4.378 öğretim elemanı mevcuttur. Başka bir deyişle bir öğretim elemanı başına 172 öğrenci
düşmektedir. Bu oranın akademik ünvanlı öğretim üyesi sayılarına oranlandığında daha da arttığı
görülür. Tabloya göre 963 öğrenciye bir profesör, 2277 öğrenciye bir doçent, 652 öğrenciye ise
bir yardımcı doçent düşmektedir.
2005 yılında öğrenci sayısı 808.155‘e ulaşırken öğretim elemanı sayısı ise 4.645
olmuştur. Söz konusu oranlar ise 984 öğrenciye bir Profesör, 1919 öğrenciye bir doçent, 624
öğrenciye bir yardımcı doçentin düştüğü görülür.. Bu oranlar yıllar itibarıyla değişimler
göstermekle birlikte eğitim ve öğretim açısından kabul edilebilir sınırlardan çok uzaktır.
2014 yılında ise 7.545 öğretim elemanına karşılık öğrenci sayısı 1.872.874 olmuştur.
2014 yılında 1.669 öğrenciye bir profesör, 1.887 öğrenciye bir doçent, 657 öğrenciye bir
yardımcı doçent düşmektedir.
Öğretim üyesi açığının bu kadar fazla olması Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından
bölüm açmada aranan şartların esnek olmasından kaynaklanmaktadır. Bölüm açmak için 3
yardımcı doçent kadrosunda akademisyene sahip olmak yeterli görülmektedir. Hatta bu
akademisyenlerin o bölümde okutulacak derslerle ilgili akademik eğitim almasına bile gerek
yoktur. Şartların bu kadar esnek olması nedeniyle her fakülte yeni yeni bölümler açmakta ancak
ilerleyen dönemlerde derslerin artmasıyla birlikte yeni akademisyenler bulunamadığı için
akademik temayüllerin aksine akademisyenler eğitimini almadıkları dersleri yürütmek zorunda
kalmaktadırlar.
7- Öğrenci Sayısındaki Artış: Birbiri ardına açılan yeni fakültelere verilen kontenjanlar bir anda
muhasebe eğitimi alan öğrenci sayısını geometrik şekilde artırmıştır. Artan kontenjanlar
beraberinde bölümlere yerleşme puanlarını da düşürmüştür.Aşağıda verilen Tablo II‘deki yıllara
gören öğrenci dağılımı incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir.
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Tablo – I: 2004-2014 Arası Fakültelere Göre Öğrenci Dağılımı
Fakülteler

İ.İ.B.F

İktisat Fak.

İşletme Fak.

Siyasal Bil.Fak.

Ticari Bil.Fak.

Toplam

Yıllar
Y*

M**

O***

Y

M

O

Y

M

O

Y

M

O

Y

M

O

Y

M

O

2004

29.231

21.904

125.543

55.909 12.495

187.389 45.617

26.499

245.607

721

898

3.674 212 -

392

131.690

61796

562.605

2005

31.199

21.466

133.538

59.432 14.692

196.739 46.342

28.735

270.210

692

732

3.548 217 -

608

137.882

65.625

604.648

2006

32.105

20.856

143.815

73.840 13.542

232.639 63.099

31.424

326.079

680

705

3.551 833 239 3.119

170.557

66.766

709.203

2007

30.408

22.499

150.360

73.037 14.246

254.136 56.571

30.290

363.504

759

686

3.554 450 286 3.259

161.225

68.007

774.813

2008

33.281

23.018

157.728

67.679 16.228

261.317 49.258

40.617

382.455

772

647

3.681 638 413 3.442

151.628

80.923

808.623

2009

45.879

27.204

174.477 101.838 20.608

329.645 67.282

45.872

501.541

861

558

4.000 832 527 3.727

216.692

94.769

1.013.394

2010

51.676

29.424

195.764

42.538 21.575

422.016 25.076

50.365

643.130

905

702

4.232 685 636 3.760

120.880 102.702

1.268.902

2011

59.141

31.463

220.090

36.272 27.421

445.146 20.531

78.098

692.159

924

713

5.463 765 702 3.785

117.633 138.397

1.366.643

2012

61.935

30.789

249.366

27.572 26.571

473.587 18.066

70.446

771.488 1089

682

5.025 787 594 3.943

109.449 129.082

1.503.409

2013

68.228

36.437

272.842

24.761 35.734

540.489 17.231

83.750

811.871 1478

804

6.571 798 520 4.160

112.496 124.445

1.635.933

Y*= Yeni Kayıt olan
M**= Mezun
O***= Okuyan
(ÖSYM, 2014 )
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Tablo - II incelendiğinde Türkiye‘de muhasebe eğitimi veren fakültelerdeki öğrenci sayısının
yıllara göre nasıl bir dağılım gösterdiği açıkça görülmektedir.2004 yılında İ.İ.B.F, İşletme,
İktisat, Siyasal Bilgiler ve Ticari Bilimler Fakültelerinde 131.690 yeni kayıt, 61.796 mezun,
562.605 okuyan öğrenci bulunmaktadır. Söz konusu durum 2005‘de 137.832 yeni kayıt, 65625
mezun, 604.648 okuyan;2006 yılında ise170.557 yeni kayıt, 66.766 mezun, 709.203 okuyan
şeklindedir. 2009 yılında okuyan 1.013.394, mezun 94.769, yeni kayıt 216.692‘ye ulaşmıştır.
Öğrenci sayısı 2009-2014 dönemini içeren 5 yıllık bir süreçte büyük bir sıçrama göstererek
yaklaşık %50 artmıştır.
2004yılı baz alınarak bir kıyaslama yapıldığında 2014 yılında öğrenci sayısı 2004‘e göre
yaklaşık 3 kat artış göstermiştir. Başka bir deyişle artış %300 civarındadır.
6- Öğrenci Seviyesindeki DüĢüklük:Üniversitelerde eğitim alacak adayların verilecek
akademik eğitime uyum sağlaması için yükseköğretim öncesi aldığı eğitim ile belirli bir seviyeye
gelmiş olması gerekir. Bunu ölçmede kullanılan YGS sınavlarında özellikle muhasebe eğitimi
veren bu fakültelere yanlış puan türü kullanılarak öğrenci alınması ve yüksek kontenjanlar
sebebiyle girişin bu kadar kolay olması gibi sebeplerle özellikle yeni kurulan üniversitelere
yerleşen öğrencilerin eğitim seviyesinin düşüklüğüne bağlı olarak akademik eğitimden istenen
başarı da sağlanamamaktadır. Türkiye olarak herkesin üniversite okuması gerekli midir sorusuna
bir an önce cevap bulunması gerekir.
7- Ders Müfredatlarındaki KarmaĢıklık: Türkiye‘de İ.İ.B.F, İşletme, İktisat, Siyasal, Ticari
Bilimler Fakülteleri mezunlarının birçok alanda çalışabilir olması nedeniyle ders müfredatları da
ona bağlı olarak çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin Eğitim Fakültesinde okuyanbir öğrencinin
amacı öğretmen olmak ve Tıp Fakültesinde okuyan bir öğrencinin amacı ise doktor olmaktır.
Böyle olunca da ders müfredatı eğitim fakültesi öğrencisi ise öğrencinin öğretmen olmasını
sağlayacak şekilde, eğer tıp öğrencisi ise doktor olmasına katkı sağlayacak içerikte olmaktadır.
Oysa muhasebe eğitimi veren fakültelerde okuyan öğrenciler hemen hemen tüm kamu ve özel
kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptirler. Bu durum öğrenciler için avantaj olarak görülmesine
rağmen ders müfredatlarında belirli bir bütünlük sağlanamamasının da en büyük sebebidir. Söz
konusu fakültelerden birinden mezun olan bir öğrenci ister muhasebecilik yapabilir, isterse
pazarlamacılık yapabilir veya idari hakimlik yapabilir.Bu karmaşık durum beraberinde de ders
müfredatında karmaşıklığa sebebiyet vermektedir.
7-Teori Ağırlıklı Eğitim: İ.İ.B.F, İşletme, İktisat, Siyasal, Ticari Bilimler Fakültelerinde okuyan
öğrencilerin en büyük handikapıfakültelerinde gördükleri derslerin uygulamasını
yapamamalarıdır. Bunda birçok sebep rol oynamakla birlikte en büyük etken öğrenci sayısındaki
fazlalıktan dolayı her öğrenciye staj imkanı sağlanamamasıdır. Ayrıca staj imkanı sağlansa bile
bunun denetimi yapılamamaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için derslerin Vaka
incelemesi şeklinde oluşturulacak örnek olay incelemeleri şeklinde yürütülmesi sağlanmalıdır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Türkiye‘de yükseköğretimin en büyük sorunu olarak planlama eksiliği göze
çarpmaktadır. Günümüzde yükseköğretimin sorunu olarak ortaya çıkan birçok sorunun
temelinde planlama noksanlığı yatmaktadır. 50 yıl bir insan hayatında çok önemlidir. Oysa
devletlerin hayatında 50 yıl çokta önemli değildir. Bu sebeple devletlerin eğitimde, ekonomide,
sanatta v.b alanlarda uzun dönemli planlamalar yapması bir zorunluluk olarak görülmelidir.
Planlama yapılması hem devlet yönetimi açısından kolaylık sağlamakta hem de günümüzde
yaşanan birçok sorunun yaşanmamasına da sebep olmaktadır.
Türkiye‘de yükseköğretime olan talepleri göz önüne alarak daha önceleri açması gereken
üniversiteleri zamanında açmayıp birden bire onlarca üniversite açılınca sorunlarda kaçınılmaz
olarak kendini göstermektedir.
Çalışmada söz edilen sorunların çözümü için aşağıdaki önerileri sıralamak mümkündür.
1-Özellikle ekonomik hayatın içerisinde olması gereken bu fakültelerin kendilerinden beklenen
fonksiyonları icra edebilmeleri için kampüs döngüsünden kurtarılması gerekir. Belki bir Kimya,
Fen, Edebiyat Eğitim v.b fakülteler bir kampüs içerisinde toplanabilir. Ancak ticaretin içinde
olması ve ekonomiye yön vermesi gereken bu fakültelerin şehrin merkezinde toplanması hem
ticari hayatın yönlendirilmesinde hem de öğrencilerin ticari hayatı tanımalarında büyük katkılar
sağlayacaktır. Böylece akademisyenler en iyi öğrenme yöntemlerinden biri olan gözlem
metodunu daha rahat kullanabilecek ve oluşabilecek sorunlara daha kalıcı ve etkin çözümler
sağlayabileceklerdir. Sosyal hayattan kopmadıkları için öğrencilerin yeni fikir üretmeleri daha
kolaylaşacak belki de şu an yaşanan işsizlik sorunu büyük oranda aşılacaktır.
2-Artan üniversite sayısına bağlı olarak artan fakülte sayısı beraberinde bir üniversiteye
yerleştirmede esas alınan puanların düşmesine yol açmıştır. Özellikle sayısal ağırlıklı eğitimin
verildiği bu fakültelerde istenen başarı oranının sağlanabilmesi için yerleştirmeye esas alınan
puan türü eşit ağırlıktan Türkçe-Matematik (TM)‘ye dönüştürülmelidir. Matematikten net
yapmadan gelen bir öğrenciye İstatistik veya Muhasebe öğretmek çok kolay olamamaktadır.
3-Bir üniversite kurmak bir bölgeye yeni binalar yapmaktan ibaret değildir. Üniversiteden
beklenen faydanın elde edilebilmesi için o üniversitelerin çağın gerektirdiği teknik donanımlar
ile donatılması ayrıca öğrencilerin ders dışındaki vakitlerini daha verimli kullanmaları için
gerekli altyapıların bir an önce oluşturulması gerekir. Bu amaçla üniversitelerin bulunduğu Sivil
Toplum Kuruluşları(STK) ile gerekli temaslar sağlanarak yöre halkının üniversitelerine sahip
çıkmaları sağlanmalı ve STK‘lar vasıtasıyla üniversitelerin teknik donanım eksikliklerinin
giderilmesine katkı vermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca eğitime %100 destek kampanya
çerçevesinde eğitime yapılan yardımların vergi indirimine tabi olduğu anlatılarak bu süreç
hızlandırılabilir. Milli Eğitim‘de uygulanan her öğrenciye bir tablet kampanyası özellikle bu
fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanmalı ve böylece birçok dersin bilgisayar
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ortamında yapılması sağlanarak mezun olan öğrencilerin sadece teorik eğitim ile yetinmemeleri
sağlanabilir.
4-2006-2014 döneminde yaklaşık olarak 100 civarında üniversite açılması beraberinde
akademisyen sıkıntısını ortaya çıkarmıştır. Her meslekte olduğu gibi eğitim mesleğinde de işin
uzmanlarınca verilmesi istenen ve beklenen bir durumdur. Ancak ortaya çıkan bu sıkıntının
giderilmesi için özellikle büyük üniversitelerin belirli bir zaman dilimi için örneğin akademik
personel sayısı belirli bir düzeye ulaşıncaya kadar lisans öğrencisi almayarak akademisyen
yetiştirmeye yönlendirilmesi daha uygun olacaktır.
5-Öğrenci seviyesinde yaşanan düşüklüğü gidermek hem bugün için hem de gelecek açısından
çok önemli bir olgudur. Geleceği teslim etmek amacıyla eğitilen gençlerin daha iyi eğitim
almaları ülkenin geleceğinin de daha parlak olacağı anlamına gelmektedir. Bu amaçla bu yıl tıp
ve hukuk fakültelerine uygulanması düşünülen taban puan uygulamasının bir an evvel diğer
fakültelere de uygulanması elzemdir. Bu sayede hem eğitimde kalite artacak hem de belirli
seviyede puan alamayan gençler bu sayede kendilerini mesleki eğitime yönlendirecek ve böylece
akademik eğitimde belirli bir seviye yakalama şansına sahip olacaktır.
6-Daha önce belirtildiği gibi İşletme, İ.İ.B.F, İktisat, Ticari Bilimler ve Siyasal Bilgiler
fakülteleri bir nevi Türk eğitim sisteminde joker vazifesi görmektedirler. Açılmaları için ekstra
yatırımların gerekmemesi bu fakültelerin daha kolay açılmasına sebep olmaktadır. Mezunların
hemen hemen her iş kolunda çalışabilmesi beraberinde ders müfredatlarında da çeşitliliği
getirmektedir. Ders müfredatlarında belirli bir birlikteliğin sağlanabilmesi için bölümlerin daha
spesifik açılması gerekir. Öğrenci İşletme bölümünü değil de Muhasebe bölümünü tercih
edebilmelidir. Böyle olursa ders müfredatındaki bu belirsizlik giderilmiş ve müfredatta birliktelik
sağlanmış olabilir.
7- Türk Eğitim Sisteminin en büyük handikaplarından biri teorik eğitimin pratiğe
dönüştürülememesidir. Mesela bir tıp öğrencisi mezun olduğunda hemen stajyer doktor olarak
göreve başlayabilmektedir. Oysa bir İşletme mezunu mali müşavir olmak istese önce staja
başlama sınavını geçmeli sonra 3 yıl staj yapmalı ve bitirme sınavlarını verdikten sonra ancak
mali müşavir olabilmektedir. Staj süreleri incelendiğinde en fazla stajın avukatlıkta 18 ay
diğerlerinde 1 yıl olduğu ama işletme v.b fakültelerden mezun olanların ise 3 yıl staj yaptıkları
görülmektedir. Stajın 3 yıl olmasında müfredat birliğinin olmaması en büyük etkendir. Bu
durumun aşılabilmesi için tecrübeli akademisyenlerden oluşturulacak komisyonlar tarafından
verilen teorik eğitimin pratiğe dökülmesini sağlayacak vaka örnekleri hazırlanmalı vaka analizi
için dersler konulmalıdır.
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YÖNETĠCĠ
-ĠġGÖREN ĠLĠ
ġ KĠ BOYUTLARININ STRES YARATMA DURUMUNA
YÖNELĠKBĠR ARAġTIRMA:BEġ YILDIZLI KONAKLAMA ĠġLETMESĠ ÖRNEĞĠ
Aslı ERSOY
Öz

Bu çalışmanın temel amacı beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde çeşitli departmanlarda görev yapan
iş görenlerin yöneticilerle olan ilişki boyutlarının stres yaratma durumunu belirlemektir. Bunun yanında iş
görenlerin söz konusu stres yapıcılarla nasıl başa çıktıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini
Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir konaklama işletmesinin yedi iş göreni oluşturmaktadır.
Araştırma olgu bilim deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama yöntemlerinden derinlemesine
görüşme ve gözlem tekniği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmenin betimsel analizinden sonra üç ana
tema belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde QSR NVivo 10 programından yararlanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, yöneticilerin yoğun zamanlarda sergiledikleri bazı davranışların iş görenlerde stres yarattığı
fakat kurum içinde oluşturulan sıcak ve güvenli ortamın iş görenlerde minnet duygusu oluşturduğu ve stresin
yoğun olarak yaşanmasına engel olduğu belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Stres, Konaklama işletmesi, Turizm, Antalya

A RESEARCH TOWARDS THE SITUATION OF CREATING STRESS OF
MANAGER-EMPLOYEE RELATIONSHIPS DIMENSION: THE CASE OF FIVE
STAR HOTELS
Abstract
The main purpose of this study is to determine the situation of creating stress of manager-employee
relationships dimension. Besides it is tried to determine how they deal with stressors in question. The sample of
the study consists of seven employees of five-star hotels operating in Belek Region in Antalya. The research is a
qualitative study in the design of phenomenology. In this study, depth interview and observation techniques were
used as a data collection tool and three main themes were identified after descriptive analysis of the data
obtained from semi-structured interviews. QSR NVivo 10 program was used in the analysis of data. According
to research results, it isconcluded that some of the behaviors of managers at busy times create stress on
employees but the warm and safe environment created within the organization prevents the occurrence of intense
stress.
Key words: Stress, Hospitality Industry, Tourism, Antalya

GĠRĠġ
İnsan faktörünün en yoğun olarak kullanıldığı turizm işletmelerinde müşteri sadakati,
müşteri memnuniyeti gibi olgular alınan hizmetin kalitesine bağlı olmakla birlikte hizmet
kalitesinde öncelikli belirleyicilerden birisi ise iş görenlerdir. Sunulan hizmetin kusursuzluğu
iş görenlerin moral ve motivasyonları ile yakından ilgilidir çünkü stres altındaki iş görenlerin
neden olacağı sorunlar, müşteri kaybını da beraberinde getirmektedir (Sabuncuoğlu, 2009:
173).
Stres her alanda olduğu gibi konaklama işletmelerinde çalışan iş görenleri de olumsuz
etkileyebilmektedir. Özellikle işletmelerinde ast-üst ilişkileri incelendiği zaman kurum içinde
üstlerle geçimsizlik ve çalışanlar arasındaki olumsuz ilişkiler, yaşanan çatışma ve tartışmalar
en basit işlerde bile gerginlik yaratmakta ve iş görenlerde stres yaratmaktadır. Bu durum
çözümü zor olan bir sorun olarak görülmektedir (Aytaç, 2002: 11).
Bu çalışmada beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde çeşitli departmanlarda görev
yapan iş görenlerin yöneticilerle olan ilişki boyutlarının stres yaratma durumu ve iş görenlerin
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söz konusu stresle nasıl başa çıktıkları belirlenmeye çalışılmış ve bu çalışmada söz konusu
araştırmanın bulgularına yer verilmiştir.
Stres Kavramı ve Yönetimi
Bilim dünyasında stres kavramı ilk olarak 17.yy’da elastiki nesne ve ona uygulanan
dış güç arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere Robert Hook tarafından kullanılmış (Graham,
1999: 24) ve stres konusunda bugüne kadar birçok tanımlama yapılmıştır. Stres, stres
etkenlerine karşı verilen davranışsal, fiziksel veya psikolojik tepkidir (Kreitner ve Kinicki,
2008: 551). Stres konusunda bir öncü olan Selye (1977) stresi, uyaranlara karşı organizmanın
verdiği spesifik olmayan sonuç olarak tanımlamıştır (Kreitner ve Kinicki, 2008: 552). Bir
başka tanıma göre ise stres bireylerin arzu ettiği şeylerle ilgili bir fırsat, talep ya da kaynakla
karşı karşıya kaldığı ve elde edeceği sonucun hem belirsiz hem de önemli olarak algılandığı
dinamik bir durumdur (Robbins, 1996: 611). Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür stres
bulunmaktadır. Olumlu stres (eustress) olumlu ve yapıcı bir strestir ve hedefe ulaşma
konusunda etkisi olabilmektedir. Olumsuz stres ise bireyin bir kayıp, meydan okuma veya
risk algıladığı zaman oluşan durumdur (Rizwan, Waseem ve Bukhari, 2014: 188).
İş stresi bireyi normal fonksiyonlarından saptıran psikolojik ve/veya fiziksel
davranışlarını değiştiren işle ilgili etmenlerin sonucunda oluşan psikolojik bir durum olarak
tanımlanmıştır (Cam, 2004: 2). İş görenlerin işle bağlantılı olarak yaşadıkları tedirginlikler,
endişe ve kaygılar iş stresi olarak tanımlanabilir (Barutçugil, 2004: 410). İş stresi örgütlerin
karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi olarak görülmektedir çünkü iş stresi yeni işe
başlayaniş görenden üst yönetime kadar her seviyeden çalışanın performansını etkileme
potansiyeline sahiptir (Ross,1995: 9). İş stresi zarara ve sağlığın kaybedilmesine neden
olabilir. Bu etkilerin farklı modları olabilmektedir. Psikolojik ve fiziksel olarak stresin etkileri
iş görenler için bazı zararlı etkileri olabilmektedir. Bunun yanında stres yaratıcılık, problem
çözme ve hedeflere ulaşma konusunda yararlı olabilmektedir. Olumsuz bir açıdan
bakıldığında, iş performansını düşürebilir ve bununla ilgili birçok etkisi olabilir. Bunun
yanında iş stresinin iş tatmini üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir (Rizwan,
Waseem ve Bukhari, 2014: 188).
Stresli iş görenlere bireysel stres kontrol teknikleri öğretilerek ve vücutlarını
dinlendirici, rahatlatıcı fiziksel egzersizler yapmalarına olanak sağlanarak iş görenleri tekrar
kazanmaya çalışmak mümkündür (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001: 250). Stresin birey üzerindeki
olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla bireysel ve örgütsel yöntemler uygulanmakta
olup bireysel stresi önleme yöntemleri; dinlenme ve motivasyon, düzenli tatil yapma ve sağlık
kontrolünden geçme, aerobik, egzersiz ve spor yapma, dengeli beslenme, hobiler, kişisel
gelişim şeklinde sıralanabilir (Aydın, 2004: 71). Örgütsel stres yöntemleri ise destekçi bir
örgüt iklimi yaratmak, iş zenginleştirilmesi, örgütsel rollerin belirlenmesi ve çatışmaların
azaltılması, mesleki gelişim planlaması ve stres yönetim eğitimi ve kurum içinde neşeli bir
ortam yaratma şeklinde belirtilmiştir (Luthans, 1989: 211-213).
Yönetici-ĠĢ öGren ĠliĢkileri
Stres iş özellikleri, çalışma ortamı veya çalışanlarla doğrudan ilişkilidir. Yöneticilerle,
astlarla veya iş arkadaşlarıyla çatışmalar iş stresini artırabilir çünkü iş daha baskıcı hale
gelebilir (VonOnciul, 1996: 747). İşyerinde üstlerle, astlarla ya da meslektaşlarla olan ilişkiler
çalışanın verimliliğini arttırabileceği gibi, onları stres altına sokarak çeşitli fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklara maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Meslektaşlarla oluşan stresin
kaynağı sadece rekabet ve yarışma değil, aynı zamanda bu kişilerin birbirleriyle sorunlarını
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paylaşmamaları, birbirlerine kendilerini güçlü göstermeye çalışmaları, anlaşabilecekleri
kişilerden yoksun olmaları da önemli stres kaynağı olarak görülmektedir (Stora, 1992: 25).
Ast-üst ilişkileri sonucu ortaya çıkan ve üstün asta karşı sergilediği olumsuz ve
cezalandırıcı davranışlar, iş gören üzerinde stres yaratan ciddi bir stresör olarak
görülmektedir. Üst ve astın arasındaki ilişkinin işe yansıması sonucunda bazı çalışanlara karşı
duyulan “bunun burnunu biraz sürtmek lazım” anlayışı iş gören üzerinde stres yaratmakta ve
bu durum sonucunu çalışma arkadaşlarından daha fazla çalışarak çekmek zorunda olması iş
görende stres yaratabilmektedir (Cam, 2004: 5).
Ast-üst ilişkilerinin belirleyicilerinden birisi de örgüt iklimidir. Hiyerarşik ve merkezi
örgüt yapıları önemli bir stres faktörüdür. Ast-üst ilişkilerinin formel biçimde olması
nedeniyle hiyerarşik örgütler stres etmeni olarak görülmektedir. Hiyerarşik örgüt yapıları
iletişimde çeşitli engeller ortaya çıkarmakta ve söz konusu engeller stres faktörü olarak
değerlendirilmektedir. Hiyerarşik yapıda çok sayıda üstünü memnun etme ihtiyacı duyan
birey gerilim altına girer ve iş tatmini azalarak iş ortamında önemli bir stres faktörü oluşturur
(Katz, 1997: 29-30).
Yöneticinin alanında uzman ve güçlü olması iş görenin iş yerinde güçlü bir sosyal
desteğe sahip olması gibi bir şey olup iş gören yöneticinin uzmanlığını iş ortamında bir destek
olarak düşünülmektedir (Ertuklu ve Chafra, 2006: 288-289). Bunun yanında üstleri tarafından
takdir ve teşvik görmek, övgü dolu sözler işitmek tüm iş görenleri motive eden önemli bir
olgu olup yönetici ve liderlerin işyerindeki tutum ve yaklaşımlarının çalışanların stres algısı
üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır (Yamuç ve Türker, 2015: 401).
Ast-üst ilişkileri sonucu yaşanan stres konusunda bugüne kadar sınırlı sayıda araştırma
yürütülmüştür. Erkutlu ve Chafra (2006) Türkiye'de faaliyet gösteren butik otellerde liderlik
gücü ve astların iş stresi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda liderlik gücü
ve astların iş stresi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve konaklama sektöründe pozisyonel
gücün iş stresi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Brymer ve diğerleri (1991) iş stresini
ölçen 14 maddelik bir ölçek kullanarak 23 otelde görev yapan 400 orta ve üst düzey yönetim
kadrosundaki çalışanların stres ve stresle başa çıkma stratejilerini araştırmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, iş stresiyle ilgili psikolojik, fizyolojik ve davranışsal olarak sonuçlanan
gerilimler ve stresle başa çıkma konusunda verilen yanıtların söz konusu gerilimin
hafifletilmesinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Araştırmacılar iş görenlerin stres
seviyelerinin azaltılması için stres yönetim programlarının hazırlanmasını önermişlerdir.
Zohar (1974) iş kaynaklı stres faktörlerini ortaya çıkarmak amacıyla Kanada'da faaliyet
gösteren bir otel zincirinde orta ve üst düzey yönetimde görevli iş görenler üzerinde bir
çalışma yürütmüştür. Araştırma sonucunda, personel güçlendirmenin stresin her üç düzeyinde
de merkez öğe olduğu ve personel stresi, güçlendirme ve hizmet kalitesi arasında ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Faulkner ve Patiar (1997) Avustralya'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı otellerde görevli
operasyonel personelin iş stres faktörlerini belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda, ön
büro departmanında görevli iş görenlerin söz konusu departmanın ve yapılan işlerin doğası
gereği stres karşısında daha hassas oldukları belirlenmiştir. Lo ve Lamm (2005) konaklama
sektöründe iş stres faktörlerini belirlemeye yönelik bir araştırma yürütmüştür. Araştırma
sonuçları konaklama sektöründe çalışmanın stresli olduğunu ve birçok iş görenin kötü çalışma
koşulları ve düşük ücret nedeniyle savunmasız olduğunu ortaya koymuştur. Sökmen (2005)
ise Adana’da faaliyet gösteren 62 otel işletmesi yöneticisinin stres kaynaklarını araştırmış ve
sonucundaüstlerle yaşanan anlaşmazlığın da strese neden olan faktörler içerisinde yer aldığını
belirlemiştir.
386

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

YÖNTEM
AraĢtırmanın Modeli
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır.
Fenomenoloji, günlük deneyimlerimizin anlamı veya doğası hakkında derinlemesine bir
anlayışın kazanılmasını amaçlamaktadır (Patton, 2014: 104).
Araştırmada iki farklı nitel veri toplama yöntemi ve bu yöntemlere uygun araçlar
kullanılmıştır. Bu veri toplama yöntemlerinden birincisi görüşme formlarıdır. Katılımcıların
yönetici-iş gören ilişki boyutlarının stres yaratma durumuna yönelik görüşlerini almak
amacıyla nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme (mülâkat) tekniği ve yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin
araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık, görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme
protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi
sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 283). Araştırmada kullanılan ikinci veri toplama
yöntemi gözlemdir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler haricinde onların nasıl bir ortamda
çalıştıkları ve kişiler arasındaki ilişkiler gözlemlenerek not tutma yöntemiyle gözlem formuna
kaydedilmiştir. Gözlemlerden elde edilen veriler insanların etkinlikleri, davranışları, eylemleri
ve insan deneyiminin gözlemlenebilen kısımları olan tüm kişiler arası etkileşimin ve örgütsel
süreçlerin detaylı bir şekilde betimlenmesini mümkün kılar (Patton, 2014: 49). Görüşmeler
her bir katılımcıya görüşme formunda yer alan açık uçlu soruların sorulması ve alınan
cevapların katılımcının izni doğrultusunda ses kaydı yapan bir cihaza kaydedilmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında görüşmeler yazılı olarak da not edilmiştir.
Her bir araştırma sorusuna verilen cevaplar kodlanmış, sınıflandırılmış ve ilgili tema
altında verilmiştir (Creswell, 2005; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Betimsel analiz süreci dört
aşamada gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256):
Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma: Öncelikle görüşme sırasında alınan ses
kayıtları ham veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Katılımcıların sorulara verdikleri
yanıtlar ortak olan betimlemelere göre ayrılmıştır.
Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi: Söz konusu betimlemeler kodlanarak
kategoriler oluşturulmuş ve temalaştırılan araştırma soruları altında sınıflandırılmıştır.
Verilerin kodlanıp kategorilendirilmesi aşamasında QSR NVivo 10 paket programından
yararlanılmıştır.
Bulguların tanımlanması: Önceki aşamalarda bir araya getirilen ortak
betimlemelerden oluşturulan kodların eşleştirmeleri gözden geçirilmiş ve eşleşmeyen kodlar
elenmiştir. Bu aşamada katılımcıların görüşlerinden yapılacak doğrudan alıntılar da
belirlenmiştir.
Bulguların analizi ve yorumlanması: Katılımcılardan elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, elde edilen
veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek,
2013: 256). Araştırma analizi sonucunda üçkategori belirlenmiştir. Betimsel analizde
görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla
doğrudan alıntılara sık sık yer verilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). Araştırmada
katılımcıların görüşlerinden birebir alıntılar yapılırken K1, K2…K10 şeklinde kodlama
yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi sürecinde ulaşılan başlıca temalar şunlardır: (i) İletişim,
(ii) Denetim, (iii) İş Yoğunluğu.
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Soru Kâğıdının Hazırlanması
Yarı yapılandırılmış görüşme formu kapsamlı bir yazın taraması yapılarak ve birçok
kitap, makale, dergi ve tez incelenerek hazırlanmıştır. Görüşme formundaki sorular, Antalya
Belek bölgesinde beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde görev yapan iş görenlerin
yöneticilerle olan ilişki boyutlarının stres yaratma durumunu belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Alt Sorular:
1) Çalışanların yöneticilerle olan ilişkilerinde stres yaşamalarına neden olan etmenler
nelerdir?
2) Çalışanların yöneticilerden beklentileri nelerdir?
3) Çalışanlar stresin üstesinden nasıl geliyorlar?
Sorular
1) Yöneticinizle kolay iletişim kurabiliyor musunuz? İş ve iş dışındaki sorunlarınızı kendisine
kolaylıkla aktarabiliyor musunuz?
2) Yöneticiniz sizi sık sık denetler mi? Bu sizde stres yaratır mı?
3) Yöneticinizin en çok hangi davranışı sizde stres yaratır?
4) Yöneticinizle olan ilişkilerinizden kaynaklanan stresin üstesinden nasıl gelirsiniz?
5)Kurumda stres yaşamamak veya en aza indirilmesi konusunda yöneticinizden
beklentileriniz nelerdir? Yöneticinizin size nasıl davranmasını isterdiniz?
6) Çalıştığınız kurumda stresin azaltılmasına yönelik herhangi bir girişimde bulunuluyor mu?
(Örn. Stres eğitimi)
7) Çalıştığınız kurumda sizi ilgilendiren konularda görüşlerinize başvurulur mu?
8) Alanınızla ilgili konularda size yeterince yetki ve sorumluluk veriliyor mu? Bu durum
sizde stres yaratır mı?
Örneklem
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde çeşitli
departmanlarda görev yapan yedi iş gören oluşturmaktadır. Bu araştırmada konaklama
işletmesinin araştırma kapsamında incelenmesinin sebebi konaklama işletmelerinin emek
yoğun hizmet sunmasından ve turizm sektörünün karakteristik özelliğinden dolayı stres
yaşanma olasılığının yüksek olduğunun düşünülmesidir. Örnekleme ait kişisel bilgiler şu
şekildedir:
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcı
Cinsiyet
Yaş
Görevi
Kurumda
Turizm
Kodu
Çalışma
Sektöründe
Süresi
Çalışma Süresi
K1
Erkek
32
Bar Şefi
3 yıl
16 yıl
K2
Erkek
40
Bellboy
4 yıl
20 yıl
K3
Erkek
30
Garson
2 yıl
13yıl
K4
Erkek
33
Garson
1 yıl
17 yıl
K5
Kadın
21
Resepsiyonist
1.5 yıl
1.5 yıl
K6
Kadın
25
Resepsiyonist
1 yıl
7 yıl
K7
Kadın
35
Kat Şefi
1 yıl
13 yıl
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Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamında konaklama işletmesinde görev
yapan katılımcıların 4’ü erkek 3’ü kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 31 yıl olup bar şefi,
bellboy, garson, resepsiyonist ve kat şefi olarak görev yapmaktadırlar. Kurumda çalışma
süresi ortalama 2 yıl, turizm sektöründe çalışma süreleri ise 13 yıldır.
Araştırma kapsamında her bir katılımcıdan randevu alınmış ve görev yaptıkları
konaklama işletmesinde kendi belirledikleri tarih ve saatte görüşme gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri ve rahat cevap vermeleri adına boş ve sakin olan
toplantı salonunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 11-13 Mayıs 2015 tarihleri
arasında tamamlanmıştır. Katılımcılar görüşme sürecinde tüm soruları yanıtlamış ve
görüşmeler ortalama 35 dakika sürmüştür.
Etik Prosedür
Araştırma süresince gizlilik esaslarına bağlı kalınmış olup görüşme öncesinde
katılımcılara araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın
katılımcıları gönüllü oldukları, kendi isimlerinin kullanılmayacağı ve araştırma sürecinde etik
konuların garanti altında olacağının vurgulandığı bir katılımcı izin formunu imzalayarak
gönüllü olarak araştırmaya dâhil olmuşlardır.
Geçerlilik ve Güvenilirlik
Geçerlilik ve güvenilirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığı açısından en yaygın
olarak kullanılan iki ölçüttür. Araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve
olabildiğince yansız gözlemesi nitel araştırmalarda geçerlilik anlamına gelmektedir (Kirk ve
Miller 1986; Akt. Yıldırım ve Şimşek 2013: 289-291). Geçerlilik konusunda nitel
araştırmacıya sunulan stratejileri, iç ve dış geçerlilik olmak üzere iki ayrı bölümde incelemek
mümkündür. Araştırma kapsamında iç geçerliliğin sağlanması için; araştırma bulguları
verilerin elde edildiği ortama bağlı olarak tanımlanmış, araştırma ile ilgili olarak alan yazın
okunmuş, bu doğrultuda araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuş ve görüşmelerden
elde edilen verilerden doğrudan alıntılar verilmiş ardından yoruma gidilmiştir. Araştırma
kapsamında dış geçerliliğin sağlanması için; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama
araçları, çözümleme ve yorumlama sürecine ilişkin özellikler ayrıntılı olarak tanımlanmış,
araştırma sonuçları okuyucunun sonuçları kendi deneyimleriyle ilişkilendirebilecek şekilde
sunulmuş ve araştırma bulgularının başka araştırmalarda test edilebilecek düzeyde olması için
sürece ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Araştırmada güvenilirlik iki anlama gelmektedir. Birincisi, araştırma yönteminin
güvenilirliğini ifade eder. Bu tamamen yöntemle ilgilidir. İkinci anlamı ölçülecek nesnenin,
olgunun ya da tutumun boyutlarının, miktarının ya da düzeyinin tam ve doğru olarak
ölçülmesini ifade eder (İslamoğlu, 2009: 129). Araştırmada iç güvenilirliğin sağlanması
için;veriler betimsel bir yaklaşımla sunulmuş, görüşme yoluyla elde edilen veriler doğrudan
alıntılarla sunulmuş, literatürde araştırma ile ilgili yapılmış diğer araştırma sonuçları bu
araştırma ile ulaşılan sonuçların güvenilirliğini teyit etmede kullanılmış ve verilerin analiz
sürecine ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. Araştırmada dış güvenilirliğin
sağlanması için; nitel yapının nasıl oluşturulduğu, veri toplama araçlarının neler olduğu,
oluşturulma süreci, verilerin toplanma sürecinde görüşmelerin nasıl yapıldığı ve verilerin
analizinde izlenen aşamalara yer verilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmanın amacı doğrultusunda yedi konaklama işletmesi çalışanı ile
gerçekleştirilen görüşmelerin analizleri sonucunda yönetici-iş gören ilişki boyutlarının stres
yaratma durumu konusunda üç ana tema belirlenmiş, araştırmanın amacı doğrultusunda diğer
bulgular ise ilgili başlıklarda sunulmuştur. Belirlenen her bir temaya ilişkin içerikler ve
bulgular ilgili alt başlıklarda verilmiştir.
Tablo 2. Yönetici-ĠĢ öGren ĠliĢki Boyutları ve Stres Yaratma Durumuna ĠliĢkin Temalar
Tema
Ġçerik
Örnek Ġfadeler
“En üst yönetici olan genel müdür de dâhil olmak üzere
Açık iletişim,
ĠletiĢim
herhangi bir kişisel ya da iş ile ilgili sıkıntılarımızı, dertlerimizi
Güven,
kolaylıkla iletebiliyorum. Ellerinden gelen desteği veriyorlar.
Samimiyet
Çalıştığım kurumda abi-kardeş ilişkisi hâkim. Hiyerarşi var ama

bize hissettirilmiyor. Daha çok bir aile ortamı var çalıştığım
kurumda. İlla ki aile içinde de anlaşmazlıklar, tartışmalar
olabilir ama nihayetinde bir güven duygusu hâkimdir, benim
kuruma ve yöneticilerime hissettiğim de budur. Yöneticime
güveniyorum, uzun yıllar birlikte çalışmış olmanın verdiği de
ayrıca bir güven var.” (K1)
“Öncelikle yöneticime güvenirim. Bu otel özellikle birbirini
uzun yıllardır tanıyan kişilerden oluştuğu için kimsenin arasında
gizli saklı yoktur, paylaşılır, konuşulur. Daha önce çalıştığım
otelde yöneticimle merhabadan öteye geçmiyordum ama burada
durum daha farklı, burada bana takım olmanın verdiği güç
hissettiriliyor. Bunda yöneticinin büyük etkisi var. Bu yüzden de
herhangi bir sorunumu özel konular da dâhil olmak üzere
rahatlıkla kendisine anlatırım.” (K4)

Denetim

İş amaçlı yapılan
kontroller,
İş akışı için gerekli

“Yöneticimle kesinlikle kolay iletişim kurabiliyorum. En azından
beni anlıyor ve elinden geleni yaptığını biliyorum. Bu his beni
rahatlatıyor. Dışarıda abi-kardeş gibiyizdir. İş ve özel konular
da dâhil olmak üzere kendisiyle paylaşmakta sakınca görmem
çünkü beni dinler ve kendisine güvenirim.” (K6)
“Sık sık olmasa da işlerin yolunda gittiğinden emin olmak için
zaman zaman kontrol eder. Ama kontrol ederken benim açığımı
yakalamak ister gibi bir tavrı yoktur aksi durumda beni tabii ki
rahatsız eder. Burada ekip olarak bir iş yapıyoruz ve denetlemek
de bunun bir parçası. Bu yüzden bu durum bende stres
yaratmaz. Ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve
yaptığım işe güvendiğim için çok fazla stres yaşadığımı
söyleyemem.” (K2)
“Evet denetler ve bu bende stres yaratır ve yaratmalıdır da.
Kontrol mekanizmasının olması gerekiyor işlerin yürüyebilmesi
için. İş gören, ben de dâhil olmak üzere herhangi bir yumuşak
davranış görüldüğünde rahatlayabiliyoruz ve bu işimizi
gerektiği gibi yapmamıza engel oluyor o yüzden kontrol sonrası
oluşan stres beni işimi daha iyi yapmaya yöneltiyor.” (K5)
“Denetler fakat aşırı değildir bu durum. Ama gözleriyle sürekli
kontrol halinde olduğunu biliyorum ben de işimi en iyi şekilde
yapmaya çalışıyorum. Bu durum her zaman stres yaratmıyor
ama bazen özel misafirler otele giriş yapabiliyor ve onların
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ĠĢ
Yoğunluğu

Yoğun zamanlarda
panik ve sinirli olma
ve sürekli uyarma

otele giriş işlemlerini yaparken tabii ki stres yaşıyorum hata
yapmamak adına. Yöneticim de üst yönetimden emir aldığı için
bu gibi durumlar da gergin olabiliyor ama dediğim gibi bu her
zaman yaşanmıyor.” (K6)
“Alışık olunmayan operasyonlarda yöneticimin paniklemesi ve
strese kapılması beni de strese sokar. Hazırlıksız olduğumuz
durumlarda, yapmamız gereken işler konusunda panik yaşaması
ve bizi devamlı uyarması beni geren bir durumdur. Örneğin;
sezon sonu olduğu için dışarıdaki masalara masa örtüsü serdik
ve ani bir yağmurda hemen toplamamız ve bunun beraberinde
hızlı bir şekilde yapmamız gereken işler bizde ve yöneticimizde
stres yaratır.” (K1)
“Verdiği görevlerin kötü bir şekilde sonuçlanması durumunda
suçu benim üstüme atması ve bu konuda kendisinde bir kusur
görmemesi. İş yoğunluğunda sinirli davranması, bir de kendine
ait olmayan güzel bir fikri kendisininmiş gibi göstermesi bende
stres yaratır.” (K2)
“Çok özel misafirler olduğu zamanlarda sinirli ve gergin
olabiliyor bu durum bana da yansıyor. Bunun dışında
yöneticimden memnunum.” (K7)

Elde edilen veriler neticesinde yönetici-iş gören ilişki boyutu kapsamında iletişim,
denetim ve iş yoğunluğu olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. İletişim ve denetim
boyutlarında iş görenlerin stres yaşamadığı fakat iş yoğunluğu boyutunda iş görenlerin strese
maruz kaldıkları belirlenmiştir. İletişim boyutu incelendiği zaman katılımcıların yöneticilerle
kolay iletişim kurdukları ve yöneticilerine güvendikleri belirlenmiştir. Katılımcıların bazıları
yöneticileriyle olan ilişkilerini abi-kardeş vurgusuyla ifade etmişlerdir. Denetim boyutunda
ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu doğrudan bağlı oldukları yöneticinin kendilerini sık sık
olmasa da denetlediğini ve bu durumun stres yaratmadığını aksine işlerin kontrollü bir şekilde
yürüyebilmesi için bunun gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Ön büro departmanında görevli
katılımcılar yöneticinin kontrolleri sonucu stres yaşadığını fakat işin daha iyi yürütülebilmesi
için kontrol mekanizmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan katılımcılar doğrudan bağlı oldukları yöneticilerin iş
yoğunluğunun olduğu zamanlarda panik ve sinirli olmaları ve iş göreni sürekli uyarmalarının
kendilerinde stres yarattığını belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcılardan bir tanesi ise
yöneticinin verdiği görevin olumsuz sonuçlanması durumunda iş göreni suçlaması ve bu
konuda kendisinde bir kusur görmemesi ve kendisine ait olmayan güzel bir fikri
kendisininmiş gibi göstermesinin kendisinde stres yarattığını belirtmiştir.
ĠĢ öGrenin Stresle BaĢa Çıkma Yöntemi
Bu bölümde iş görenin stresle başa çıkma yöntemine ilişkin görüşlere yer verilmiştir.
Bu bulgularla ilgili görüşme dökümünden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Sorunumu çözecek olan kişi o sorunu yaşadığım kişi olduğu için kendisiyle paylaşmadan bu stresin
üstesinden gelemem. Eğer yöneticimle bu durumu paylaşamadıysam, çok yakın olduğum bir
arkadaşımla paylaşırım sadece biraz rahatlamak için. İş yerindeki arkadaşlarıma her şeyimi
anlatmam, onlara çok güvenmiyorum aralarında sadece bir kişi vardır derdimi anlatabileceğim.” (K2)
“İş yerindeki yöneticimle konuşarak üstesinden gelmeye çalışırım. Yöneticimle ve arkadaşlarımla her
konuda anlaşıyoruz diyebilirim ama eğer problem yaşandıysa da konuşarak halledebiliyoruz.” (K5)
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“Buradaki arkadaşlarımla molalarda sohbet ediyoruz ve bu da rahatlatıyor beni. Eğer sorunu kendim
çözemiyorsam yakın arkadaşlarımla paylaşırım en son durumda.” (K6)

Görüşme yapılan katılımcılar stres ile başa çıkabilmek için sorunlarını çoğunlukla
paylaştıklarını, yöneticiyle konuştuklarını ve sorunun üstüne gittiklerini ifade etmişlerdir.
Stresin Azaltılmasına Yönelik Yöneticiden Beklentiler
Bu bölümde stresin azaltılmasına yönelik yöneticiden beklentilere ilişkin katılımcı
görüşlerine yer verilmiştir. Bu bulgularla ilgili görüşme dökümünden örnekler aşağıda
verilmiştir:
“Yönetici denilen sıfat zaten kontrolcü ve denetçidir ve hiyerarşinin olduğu yerde stres vardır. Bizim
şansımız var olan hiyerarşinin bize çok fazla hissettirilmiyor oluşu. O yüzden de stresin en aza
indirilmesi konusunda yöneticimden bir beklentim yok. Ama alt kadroya ne söylersen nasıl
davranırsan davran işten kaynaklanan bir gerilim zaten vardır. Yapması gerekeni iş görene tekrar
hatırlatmak bile alt kademede çalışanlarda bir stres yaratır. Stresi minimumu düzeyde yaşamak için
kurumda aile ortamının yaratılması gerekiyor o da şuan çalıştığım kurumda mevcut.” (K1)

“Ben turizm sektöründe çalışıyorum ve stres mutlaka vardır ve yaşanacaktır. Ama daha aza
indirilmesinde daha iyi bir iletişim ve devamlı denetlenmeyi isterim ki ne yaptığımı bilirse açıklama
yapmak zorunda kalmam. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde birbirimize detaylı açıklama yapamıyoruz
ve yöneticim bana söylediği şeyleri hatırlamayabiliyor. Yöneticimiz ne kadar disiplinli, ılımlı ve
kendine güvenen bir yöneticiyse zaten hiçbir problem çıkmaz. Bunun için de ya yönetici tabandan
gelmeli, işi iyi bilmeli ya da bu işin eğitimini iyi bir şekilde almalı. Yöneticinin egolu olmaması
gerekiyor, karşı tarafı anlaması veya anlamaya çalışması gerekir. Bir yönetici personelini güle oynaya
çalıştırabilir de her gün stres de yaratabilir. Yapılan herhangi bir hatada personele doğruyu tatlı bir
dille anlatırsa yönetici o iş gören aynı hatayı bir daha yapmaz. Bu durum tamamen yöneticinin
tutumuyla alakalı.” (K2)
“Şuan ki davrandığı gibi davranmasını isterdim. Şeffaf yönetim. Zaten şuanda da kendisi bana
anlayışla yaklaşıyor, beni dinliyor, empati kuruyor ve zeki bir yöneticim var nerde nasıl davranması
gerektiğini biliyor. Bunlar beni rahatlatan davranışlar. Eğer buradan önce çalıştığım otel ve
yöneticimle ilgili bir soru olsaydı bu soruya söyleyecek çok şeyim olurdu fakat burada çalışmaktan ve
müdürümden gerçekten memnunum.” (K3)
“Özel olan durumlar dışında çok fazla stres yaşamıyorum. Ama stresin önlenmesi mümkün değil çünkü
illa ki bir ast üst ilişkisi oluyor ve yöneticim de kendisinin üstü olan genel müdürden emir alıyor bu
yüzden stres mutlaka olacaktır hiyerarşi olduğu sürece. Turizm stresli bir sektör. Yöneticimin özellikle
yoğun zamanlarda strese girmemesini isterim en başta çünkü bu durum ilk olarak biz çalışanları
etkiliyor. O ne kadar stresli olursa biz de o kadar stresli oluruz.” (K6)

Elde edilen verilere göre katılımcıların bazıları yöneticilerinin mevcut davranışından
memnun olduklarını ifade ederken büyük bir çoğunluğunun beklentisi ise daha az stres
yaşamak adına yöneticilerinin yoğun zamanlarda bile ılımlı ve sakin kalabilmesidir. Genel
olarak değerlendirildiğinde katılımcılar yöneticilerinin ne kadar ılımlı ve hoşgörülü olursa bu
durumun kendilerini olumlu anlamda etkileyeceğini vurgulamışlardır. Katılımcılardan bir
tanesi ise yöneticisinin egolu olmamasını ve daha sonra yöneticiye açıklama yapmamak adına
daha çok denetleme yapması gerektiğini belirtmiştir.
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Stresin Azaltılmasına Yönelik Verilen Eğitimler
Bu bölümde stresin azaltılmasına yönelik verilen eğitimlere ilişkin katılımcı
görüşlerine yer verilmiştir. Bu bulgularla ilgili görüşme dökümünden örnekler aşağıda
verilmiştir:
“Çalıştığım kurumda personele yönelik bir eğitim verilmiyor. Ama her departman kendi toplantısını
yapıyor rutin olarak. Ama stres eğitimi verilmeli en azından yöneticilerin bu eğitimi alması gerekir
çünkü personele stresi onun yöneticisi konumundaki insan yaratır.” (K2)
“Kurumda strese yönelik bir eğitim ya da motivasyon eğitimi verilmiyor. Bize departman içinde her
gün yaptığımız meetinglerde strese girebileceğimiz konular ve nasıl davranmamız gerektiği gibi
konularda konuşmalar yapılıyor servise başlamadan önce.” (K3)
“Çalıştığımız kurumun verdiği stres ya da motivasyon eğitimi yok. Her departman kendi personelini
motive etmek adına günlük toplantılarını yapıyor.” (K5)

Elde edilen veriler ışığında, kurum tarafından stresin azaltılmasına yönelik herhangi
bir stres ya da motivasyon eğitiminin verilmediği belirlenmiştir. Her departmanın kendi içinde
rutin olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda iş göreni motive edici konuşmalar yaptıkları ifade
edilmiştir.
Kurumda Karar Alma Süreci
Bu bölümde kurumda karar alma sürecine ilişkin katılımcı görüşlerine yer verilmiştir.
Bu bulgularla ilgili görüşme dökümünden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Çalıştığım kurumda ben ne dersem o olur zihniyeti olmadığı için kararlar tepeden alınmıyor. Hemen
hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bir konu hakkında karar verilecekse herkes fikirlerini sunuyor ve
ortak bir karar veriliyor. Beni ilgilendiren konularda mutlaka bana danışılıyor.” (K3)
“Beni ilgilendiren konularda ve departmanca alınacak kararlarda bütün çalışanların görüşlerine
başvuruluyor ve ortak bir karar veriliyor çoğunlukla. Kesinlikle kararlar tepeden alınmıyor.” (K4)
“Evet genelde soruluyor. Yeri geliyor genel müdür dahi fikrimizi sorabiliyor ve kararlarımızı dikkate
alıyorlar bunu biliyorum. Değerlendiriyorlar ve çözüm üretmeye çalışıyorlar en azından.” (K6)

Katılımcıların kurumda uygulanan kararların alınma sürecine ilişkin görüşleri
incelendiğinde tek bir cevabın ortaya çıktığı görülmektedir. Katılımcıların tamamı, kurumda
demokratik bir karar alma sürecinin olduğunu belirtmiş ve kendilerini ilgilendiren herhangi
bir konuda mutlaka görüşlerine başvurularak ortak bir karara varıldığını vurgulamışlardır.
Yetki ve Sorumluluğun Stres Yaratma Durumu
Bu bölümde verilen yetki ve sorumluluğun stres yaratma durumuna ilişkin katılımcı
görüşlerine yer verilmiştir. Bu bulgularla ilgili görüşme dökümünden örnekler aşağıda
verilmiştir:
“İşimle ilgili bütün sorumluluk bana ait görevim icabı. Bu durumdan memnunum, sorumluluk almayı
seviyorum. Yoğunluğum olduğu zamanlarda daha az stres yaşıyorum ve kendimi işime veriyorum.
Örneğin iş yoğunluğu yokken daha çok stresliyimdir, o dönemlerde yapılacak çok iş olmadığı için
insanlar birbirlerinin hatalarını bulmaya yöneliyorlar ve bu durum gerçekten stres verici.” (K2)
“Yetki ve sorumluluk veriliyor yeterince ama bu durum stres yaratmıyor. İşin olması ve yoğunluk her
zaman iyidir diye düşünüyorum. Ben düşük sezonda daha çok stres yaşıyorum. İşlerin yoğun olduğu
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dönemlerde herkes kendi işiyle uğraşıyor ama düşük sezonda çok fazla iş olmadığı için çalışanlar
birbirinin eksiğini bulmaya odaklanıyorlar o yüzden sorumluluktan kaçmam.” (K4)
“Yetki ve sorumluluk veriliyor ve bu durum bende stres yaratmıyor tam tersi bana bir sorumluluk
verildiğinde onu en iyi şekilde tamamlama isteği oluyor çünkü yöneticim bana güvendiği için
sorumluluk veriyor ve ben bundan gurur duyuyorum. Benim amacım bu kurumda ilerlemek ve işimi
severek yapıyorum. İş yoğunluğu beni tüketmeyecek kadar ağır değilse bu durum hoşuma gidiyor.
İşimi yaparken zaman hızlı geçiyor ve sadece işe odaklandığım için bir anlamda dünyayı
unutuyorum.” (K5)

Katılımcıların verilen yetki ve sorumluluğu olumsuz bir durum olarak algılamadıkları
aksine yoğun iş temposunda iş görenlerin kendi işine odaklandığı ve işlerin yoğun olmadığı
dönemde ise birbirlerinin açıklarını bulmaya yöneldikleri belirtilmiştir.
Gözleme Dayalı Bulgular
11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde kurumun genel yapısı, personelin çalışma ortamı ve iş
görenler ve yöneticiler arasındaki ilişkilere yönelik gözlemler yapılmıştır. Kurum fiziki olarak
değerlendirildiğinde Antalya Belek-Üçkum mevkiinde bulunan konaklama işletmesi 5 katlı ve
3 bloktan oluşmaktadır. Denize sıfır olan işletmenin bahçesinde spor aktivitelerine elverişli
tenis kortu, futbol-basketbol sahası ve oyun havuzu bulunmaktadır. Kurumun iki adet girişi
bulunmaktadır. Personeller deponun bulunduğu girişten içeri girerken misafirler ve
ziyaretçiler merkez kapıdan içeriye girebilmektedirler. Kurumun giriş kapısından içeri
girildiği zaman sağ tarafta resepsiyon deski ve onun hemen yanında misafir ilişkileri deski
bulunmaktadır. Ön büro müdürünün ofisi resepsiyon deskinin hemen arkasında bulunurken
diğer departman müdürlerinin ofisleri personel yemekhanesinin bulunduğu zemin katta
sırasıyla konumlanmıştır. Çalışanların birbirlerine hitap şekillerinin resmiyetten uzak ve
samimi olduğu gözlenmiştir. İş görenlerin insan kaynakları ofisine sırf günaydın demek için
samimiyetle geldikleri ve aynı ilgiyle karşılandıkları gözlemlenmiştir. Çalışanlar yapılan
görüşmeler sırasında çoğunlukla daha önceki otellerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirmişler
ve şu an çalıştıkları kurumdan ve yöneticilerden memnuniyetlerini sıklıkla vurgulamışlar ve
samimi olduklarını hissettirmişlerdir.
Personel yemekhanesinin hijyenik olduğu, saat 11:30’dan itibaren iş görenlerin
vardiyalı bir şekilde yemeğe çıktıkları ve yemek sırasında iş görenlerin saygı ve içtenlikle
yemek servisi yaptıkları gözlenmiştir. Kurumun en üst amiri olan genel müdürün de iş
görenlerle birlikte personel yemekhanesinde yemek yediği, yemek sırasında onlarla
şakalaştığı görülmüştür. Genel müdürün hiyerarşiden uzak gayet rahat tavırlar sergilediği ve
çalışanlarla samimi olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında personel yemekhanesinde ve
çamaşırhanede engelli iş görenlerin çalışmasına fırsat verildiği görülmüştür.
TARTIġMA VE SONUÇ
Bu çalışmada Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir konaklama
işletmesinde çeşitli departmanlarda görev yapan iş görenlerin yöneticileri ile olan ilişki
boyutlarının stres yaratma durumu belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre iletişim boyutunda katılımcıların yöneticileriyle kolay
iletişim kurdukları ve yöneticilerine güvendikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında,
katılımcıların birçoğunun yöneticileriyle uzun süredir birlikte çalışmalarının da onlara
güvenmelerinde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Denetim boyutu incelendiği zaman iş
görenlerin kendi ve yöneticilerinin sorumluluklarının bilincinde oldukları ve yöneticiler
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tarafından yapılan denetleme sonrası stres yaşamadıkları belirlenmiştir. Araştırmanın dikkat
çeken bir diğer bulgusu ise ön büro departmanında görev yapan katılımcıların kontrol sonucu
stres yaşadıklarını belirtmeleridir. Faulkner ve Patiar (1997), ön büro ve kat hizmetleri
departmanında çalışan personelin görevlerinin doğası gereği strese karşı daha savunmasız
olduğunu belirtmiştir.
Yöneticinin yoğun zamanlarda panik ve sinirli olması ve çalışanları sürekli
uyarmasının iş gören üzerinde stres yarattığı belirlenmiştir. Katılımcıların yöneticilerinden
beklentilerinin ise söz konusu yoğun zamanlarda bile yöneticilerinin ılımlı ve sakin
kalabilmesidir çünkü yönetici ne kadar stresli olursa iş görenleri de aynı şekilde etkilediği
ifade edilmiştir. Bu görüşe paralel olarak Skakon ve diğerleri (2010) yöneticilerin duygu
durumu ve stres düzeylerinin, iş görenlerin stres düzeyini etkilediğini bulgulamıştır. Ertuklu
ve Chafra (2006) ise yöneticinin alanında uzman ve güçlü olmasını iş görenin iş yerinde güçlü
bir sosyal desteğe sahip olması gibi bir şey olarak nitelendirmiştir. Araştırma kapsamında
stresin azaltılmasına yönelik kurum tarafından herhangi bir eğitimin verilmediği
belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin emek yoğun bir özelliğe sahip olması ve iş
görenlerin müşteriyle yüz yüze gelerek hizmet sunması nedeniyle iş görenin davranışları
müşteriyi doğrudan etkileyebilmektedir bu nedenle konaklama işletmelerinin kurum olarak
verecekleri stres ve motivasyon eğitimleri iş görenin psikolojisi üzerinde olumlu etkiye sahip
olabilir ve stresle mücadele etme yönünden iş göreni eğitmeye yardımcı olabilir. Zira Kreitner
ve Kinicki (2008) stres yönetimi ile stresin olumlu etkileri desteklenirken, olumsuz etkileri de
azaltılmaya veya yok edilmeye çalışıldığını vurgulamıştır.
Araştırmanın bir diğer bulgusu ise kurumda demokratik bir karar alma sürecinin
olduğudur. Katılımcıların kendilerini ilgilendiren konularda mutlaka görüşlerine
başvurulduğu belirtilmiştir. Aksi durumda ise, örgütsel faaliyetlerde demokratik süreçlere izin
vermeyen örgüt iklimi kapalı ve tehdit edici bir iklim olarak algılanmakta (Genç, 2005: 270)
ve iş görenleri ilgilendiren konularda iş görenlerin fikirlerinin sorulmadığı durumlar stres
yaratmakta ve üretim düşmektedir (Aytaç, 2002). Araştırma kapsamında iş görenlere
yeterince yetki ve sorumluluk verildiği ve bu durumun kendilerinde stres yaratmadığı
belirlenmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun algılaması ise yöneticilerinin
kendilerine güvendiği için yetki ve sorumluluk verdiği yönündedir. Nitekim Elangovan ve
Xie (2000) algılanan yönetici onayı ile iş ve iş gören stresi arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğunu bulgulamıştır. Bu bağlamda dikkat çeken bir sonuç ise iş görenlerin iş
yoğunluğunun olduğu dönemlerde düşük sezona nazaran daha az stres yaşadıklarını
belirtmeleridir. İş yoğunluğunda iş görenlerin birbirlerinin eksiğini bulmaya odaklanmayıp
işlerine yoğunlaştıkları için daha az stres yaşadıkları belirlenmiştir. Zira O’Neill ve Davis
(2011) yaptıkları araştırmada kişilerarası gerginliklerin en önemli stres kaynakları arasında
yer aldığını ortaya koymuştur. Katılımcıların stresle başa çıkma yöntemlerinin ise yakın
hissettikleri kişilerle paylaşma, yöneticiyle konuşma ve sorunun üstüne gitme olduğu
belirlenmiştir. Sonuç olarak yöneticilerin yoğun zamanlarda sergiledikleri davranışlar iş
görenlerde stres yaratsa bile kurumda aile ortamının yaratılması, var olan hiyerarşinin
mümkün olduğunca iş görene hissettirilmemesi ve yöneticilerin insan odaklı yönetim
anlayışının stresin yoğun olarak yaşanmasına engel olduğu görülmektedir.
Konaklama işletmelerinde iş görenlerin (Faulkner ve Patiar, 1997; Lo ve Lamm, 2005;
O’Neill ve Davis, 2011) ve yöneticilerin (Zohar, 1974; Brymer ve diğerleri, 1991; Sökmen,
2005; Kim, 2008) yaşadıkları iş stresiyle ilgili bugüne kadar birçok araştırma yürütülmüş ve
nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır fakat yönetici-iş gören ilişki boyutlarının stres
yaratma durumunu belirlemeye yönelik sınırlı sayıda araştırmanın (Ertuklu ve Chafra, 2006)
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olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın bu alandaki boşluğu doldurur nitelikte
olduğu düşünülmektedir.Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak geçekleştirilen bu çalışmanın
nicel yöntemle yapılan çalışmalarla kıyaslandığında aynı sonuçların elde edilip edilmediğini
göstermesi bakımından literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
AraĢtırmanın Kısıtları
Bu araştırmanın en önemli kısıtı özellikle her departmanı temsil eden iş gören
sayısının az olması ve kimi zaman tek kişi olarak algıları yansıtmasıdır. İleride bu alanda
yapılacak olan çalışmalarda daha geniş örneklemle çalışılabilir ve yöneticilerin iş görenlerden
kaynaklanan stres faktörleri incelenebilir.
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MÜZĠK ÖĞRETĠMYÖNTEMĠ KONULU ARAġTIRMALARIN ĠNCELENMESĠ
Öğr. Gör. Pelin ESMERGÜL

Doç. Dr. Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE

ÖZ
Ġnsanın yaĢamının her evresinde var olan müzik insan eğitiminde de vazgeçilmez bir unsurdur. Müziğin
eğitimi, müzik yoluyla eğitim olarak düĢünülebilir. Müzik eğitimi ele alındığında her yaĢta herkese verilebileceği
söz konusu olması sebebiyle eğitimde kullanılacak öğretim yöntemi oldukça önemlidir. Müzik eğitimi ve
öğretiminde beklenen davranıĢların gerçekleĢtirilmesinde ve eğitim sürecinin öncesinde belirlenen amaca
ulaĢmada kullanılan yol olan “müzik öğretim yöntemi” eğitimcilere ıĢık tutar. Bu bağlamda eğitimcilere ıĢık
tutacağı düĢünülen dört temel yöntemle sınırlı olan bu araĢtırmada, müzik eğitimi öğretim yöntemlerinin genel
özelliklerinin, yapılmıĢaraĢtırmalar yoluyla incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi Yöntemi, Müzik, Eğitim

ANALYSING RESEARCHES THEMED as MUSIC TEACHING METHOD
ABSTRACT
Music, present in every stage of a man’s life, is also an irreplaceable element in man’s education.Music
education may be considered as education via music. Teaching method to be used in education is fairly
important when music education is in question, considering that music education can be given to anybody at
each age.“Music teaching method”, which is the way used to meet the goals determined before the education
process and in realisation of expected behaviours in music education and training, enlightens educators. In this
research, which is limited to four fundamental methods which are considered to enlighten the educators in this
context, the general features of music education training methods is aimed to be analysed by previously
performed researches.
Keywords: Music Education, Music Teaching Method, Music, Education

1. GĠRĠġ
Ġnsanın yaĢamının her evresinde var olan müzik insan eğitiminde de vazgeçilmez bir
unsurdur. Bu sebeple müzik yoluyla eğitim; eğitimin her türünde ve her aĢamasında verilen
eğitime katkı sağlamak amacı ile kullanılabilir. Örneğin okul öncesinde çocuklardan beklenen
davranıĢlar için, ilkokul öğrencileri için kendini ifade etmede, ortaöğretimde ergenlik çağının
doğru ve güzel atlatılabilmesinde, lisans düzeyinde arkadaĢlık iliĢkilerinin düzenlenmesinde
araç olarak, kullanılabilir. “Müzik uygulamada çeĢitlense de, hem müziksel hem de müziksel
olmayan amaçları gerçekleĢtirmek için programlarda yer almaktadır. Çünkü müzik, insanın
geliĢimine katkı sağlaması yönüyle ele alındığında eğitimin bir aracı olarak görülmekte,
kısacası doğrudan müziksel olmayan bir amacı gerçekleĢtirmektedir”(GöğüĢ,2008:370).
Müzik eğitiminde amaçlar ve araçlarınbelirlenmesi oldukça önemlidir. Müzik eğer
araçsa müzikli materyaller, müzikle materyaller geliĢtirilerek baĢka bir konuda eğitim
verilebilir yada baĢka bir alan için kullanılabilir. Müzik eğer amaçsa müziğin öğretilmesinde
uygun yollar aranabilir.
Bu bağlamda “günümüzde müzik eğitiminin bireylerin kiĢilik geliĢimine ve
sosyalleĢmesine katkıda bulunduğu gerçeği giderek daha çok kabul görmektedir. Müzik
eğitimi insanın yakın çevresi ile müzik yoluyla iliĢki kurabilmesini, toplumsallaĢmasını,
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müziği bilinçli olarak üreten ve tüketen bir birey olmasını sağlar”(Özen, 2004:58). Ayrıca
günümüz de bireyin çevresi ile paralel iletiĢimve etkileĢimi için, teknoloji de büyük ölçüde
rol oynayabilir. Ġster teknolojik geliĢimkullanılarak olsun isterse kullanılmadan müzik eğitimi
insan yaĢamının ve geliĢiminin temel taĢlarındandır. “Müzik eğitimi, temelde, bir müziksel
davranıĢkazandırma, bir müziksel davranıĢdeğiĢtirme veya bir müziksel davranıĢdeğiĢikliği
oluĢturma, bir müziksel davranıĢ geliĢtirme sürecidir. Bu süreçte daha çok, eğitim gören
bireyin (çocuğun/gencin, öğrencinin) kendi müziksel yaĢantısı temel alınır, bu temelden yola
çıkılarak belirli amaçlar doğrultusunda planlı, düzenli ve yöntemli bir yol izlenir ve bu yolla
belirli hedeflere eriĢilir. Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi
arasındaki iletiĢim ve etkileĢimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli
olması beklenir”(Uçan, 2005:14).
“ÇağdaĢ müzik eğitimi yaklaĢımları, öğrencinin aktif olduğu, yaparak ve yaĢayarak
öğrendiği; yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran etkinlikler ve oyunlardan oluĢan bir öğrenme
sürecidir. Bu eğitim yaklaĢımları kemikleĢmiĢbazı kalıpları kırarak bireyin kimi nedenlerden
dolayı içinde sakladığı yaratıcı yetenekleri keĢfetmesini sağlamaktadır. Birey yarattıkça
kendisine güveni artmakta ve böylelikle dıĢ dünya ile daha sağlıklı ve dengeli iletiĢim
kurmaktadır” (Tekin Gürgen ve Bilen, 2005:328).Bireysel müziksel yeterliliklerin
geliĢtirilmesi ve mevcut güncel hayata uygun olmasının temelinde müzik öğretmeni olduğu
söylenilebilir. Müzik öğretmeni yaparak ve yaĢayarak öğrenme konusunda ve öğretimde
kullanılacak yol konusunda donanımlı olmalıdır. Bu bağlamda, “Müzik öğretim yöntemi,
müzik öğretimi sürecinde veya müziksel öğretme-öğrenme etkinliklerinde amaca ulaĢmak ya
da hedefe eriĢmekiçin bilinçli ve mantıklı olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur” (Uçan,
Yıldız, Bayraktar,1999:42).
Müzik eğitiminde izlenen yol olan müzik öğretim yöntemi iĢleniĢeuygun seçilmelidir.
Anlatılacak konunun iĢleniĢi için uygun seçilmiĢ bir yöntem ardından da uygun teknik
kullanılmalıdır. Böylece öğrenciye ulaĢmak hem kolay olacak hemde öğretmenin iĢi
kolaylaĢacaktır. Bu sebeple yöntemlerin doğru ve uygulanabilir Ģekilde öğretmen tarafından
bilinmesi bir gerekliliktir. “Müzik eğitiminde kullanılan müzik öğretim yöntemlerini genel,
özel ve özgül olmak üzere üç ana boyut ve aĢamada düĢünmek gerekir. Müzik öğretim
yöntemlerini genelden özele ve özelden özgüle doğru sıra izleyen bir açılımla adlandırmak,
kümelemek ve sınıflamak yeterince gerçekçi ve akılcı, yeterince nesnel ve tutarlı yoldur”
(Uçan, Yıldız, Bayraktar, 1999:45).
“Müzik öğretim yöntemlerini, sırasıyla, müzik eğitiminin doğduğu ve kendiliğinden bir
öge olarak yer aldığı eğitimin bütününden ve genel yapısından, bu yapının bir parçası olan
müzik eğitiminin diğer eğitim alanlarıyla iliĢkilerinden, bu yapı ve iliĢkilerden beslenip
etkilenen kendi doğasından ve giderek kendi odağından hareketle ele almak doğru olur. Bunu
yaparken yöntemlerin geçmiĢten günümüze olan süreç içinde belirginleĢiĢve ortaya çıkıĢ,
düzenleme ve uygulamalarda etkin yer alıĢ,benimseniĢve yaygınlaĢıĢsırasına uymak yerinde
olur” (Uçan, Yıldız, Bayraktar, 1999:45). Müzik öğretiminide kapsayan müzik eğitimi,
eğitimcilerin çabaları, sabırları ve azimleri ile eĢgüdümlüdür. Ancak tüm bunları eğitimciler,
yeniliklerden, öğretim hedeflerinden, eğitimde kullanılan yollardan haberdar olarak
eğitimcilik yaĢamında kullanmalıdırlar.
“Müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan öğretim tekniklerinin, öğrencinin
ezberlemede ve uygulamada pasif kaldığı bir eğitim anlayıĢına sahip olduğunun fark
edilmesiyle yeni teknikler ve eğitim prensipleri ortaya çıkmıĢ, yaĢayarak öğrenmenin ve
yaratıcılığın önemi anlaĢılmıĢtır. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu yeni eğitim
modelleri arasında en yaygın olanları; Carl Orff, ZoltanKodály, Schiniki Suzuki ve
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ÉmileJacquesDalcroze’un geliĢtirdiği yaklaĢımlardır” (Tunçerve Doğrusöz, 2013:2). Bu
bağlamda “20. yüzyıl, önemli müzik eğitimi yöntem ve yaklaĢımlarının doğuĢuna sahne
olmuĢtur. Bu yöntem ve yaklaĢımların temelinde bedensel hareket ve yaĢayarak öğrenme
vardır. Öğrencilere aktif oldukları ve bilgileri deneyimleyerek keĢfettikleri etkinlikler sunan
bu yöntem ve yaklaĢımlar, Dalcroze (1865-1950), Orff (1895-1982) ve Kodaly (1882-1967)
tarafından geliĢtirilmiĢlerdir ve aynı isimle adlandırılmaktadırlar. Bu yaklaĢımlardan biri olan
OrffSchulwerk, Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff (1893-1982) tarafından
geliĢtirilmiĢ,bugün Türkiye’de ve dünyada müzik derslerinde kullanılan bir müzik öğretimi
yaklaĢımıdır. Temelinde yaĢayarak öğrenme vardır. Müzik eğitiminde hareket eden, dans
eden müzik yapan insanın iç dinamizmini, yaratıcı kiĢiliğini, bireysel anlatım biçimlerini
ortaya çıkarmayı hedefleyen etkinlikler içerir” (Burak, ÖzmenteĢ ve Seban, 2015:191).
Müzik öğretim yöntemlerinin ele alınarak incelenmesi gerekliliği ile yapılan bu
araĢtırmanın problemi ve alt problemi sırası ile aĢağıda mevcuttur.
Problem: Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar incelendiğinde
nasıl bir durum mevcuttur?
Alt Problemler
1. Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Suzuki müzik öğretim
yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
2. Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Dalcroze müzik
öğretim yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
3. Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Kodaly müzik öğretim
yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
4. Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Orff müzik öğretim
yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
Amaç: Bu araĢtırmada,müzik eğitimi öğretim yöntemlerinin genel özelliklerinin, yapılmıĢ
araĢtırmalar yoluyla ortaya konması amaçlanmıĢtır.
Sınırlılık:Bu araĢtırma, konuyu anlatır kaynaklarla ve ulaĢılabilen Kodaly, Orff, Dalcroze,
Suzuki müzik eğitimi öğretim yöntemleriyle sınırlıdır.Ayrıca, müzik öğretimi”, “Suzuki
Yöntemi”, “Dalcroze Yöntemi”, “Kodaly Yöntemi”, “Orff Yöntemi” ve“müzik öğretim
yöntemleri” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaĢılan araĢtırmalarla sınırlıdır.
2. YÖNTEM
Bu araĢtırma nitel analiz yöntemleri kullanılmaya çalıĢılarak yapılmıĢ betimsel bir
araĢtırmadır. “Nitel araĢtırma yöntemi gözlem görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekleĢtiği ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecinin izlendiği araĢtırma olarak”
tanımlanmıĢtır” (Yıldırım ve ġimĢek, 2005:39).
2.1.Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evreni konu ile ilgili tüm araĢtırmalar, örneklemini ise ulaĢılan on iki
bilimsel makale ve iki tez oluĢturmaktadır. Sınırlılıkta belirtilen anahtar kelimeler yardımı ile
ulaĢılan araĢtırmalar, baĢlıkları açısından ele alınmıĢ ve toplam 12 araĢtırma örneklem
olarakseçilmiĢtir. “Nicel araĢtırmalarda örneklem genellenebilirliği sağlayacak kadar büyük
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ve tesadüfü olarak seçilir fakat nitel araĢtırmalarda örneklem genelde amaçlı bir Ģekilde
araĢtırma sorularına ve incelenecek olaya uygun olarak seçilir. Önemli olan örneklemin
araĢtırma evrenini temsil etmesi değil, araĢtırma yapılacak olaya uygunluğudur” (Maxwell,
1992, Akt: Yıldırım Kasım, 2010:83). Bu sebeple belirlenen örneklemin incelenen konuya ve
duruma uygun olduğu düĢünülmektedir.
2.2.Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Bu araĢtırmada, veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıĢ, içerik analizi ile
çözümlenmiĢ ve yorumlanmıĢtır.“Toplanan verilerin ayrıntılı bir Ģekilde rapor edilmesi ve
araĢtırmacının sonuçlara nasıl ulaĢtığını açıklaması nitel bir araĢtırmada geçerliğin önemli
ölçütleri arasında yer almaktadır” (Yıldırım Kasım, 2010:81). Bu sebeple,araĢtırmaların
tamamı gözden geçirildikten sonra çalıĢmalarda mevcut olan müzik öğretim yöntemlerinin
genel özellikleri anahtar kelimeler yoluyla tespit edilmiĢtir. Tespit edilen özellikler her bir
yöntem için tablo haline getirilmiĢtir. Bu tablolarla, aynı yöntemi konu alan
çalıĢmalardaöğretim yöntemlerine ait benzer ve farklı özellikler ortaya konmuĢtur.
2.3.AraĢtırmanın geçerliği ve güvenirliği için, aĢağıda alıntılanmıĢ olan nitel
araĢtırmalara iliĢkin kaynaklarda da belirtilen gerekçeler çerçevesinde aĢağıdaki
iĢlemler gözönünde bulundurulmuĢtur:
“Nitel araĢtırmalarda niteliği artırma” baĢlıklıaraĢtırmada bahsedildiği gibi “nitel
araĢtırmalarda sayısal verilerin kullanılmasındaki amaç, genellemeye ulaĢmak değil sadece
verilerin olabildiğince objektifliğini sağlamaktır” (Yıldırım Kasım, 2010:82). Bu sebeple
araĢtırmada müzik öğretim yöntemleri özelliklerinin belirlenmesine yönelik ortaya çıkarılan
sayısal veriler araĢtırmacılar tarafından bir gereklilik olarak görülmüĢtür.
“Ġncelenen araĢtırmada belirtilen terimlerin içeriğe uygun olup olmadığı ve yine sunulan
içerikle, elde edilen bulguların tutarlılık gösterip göstermediği kuramsal geçerlik kapsamı
içerisindedir” (Maxwell, 1992, Akt:Yıldırım Kasım, 2010:82). Yapılan araĢtırmada
sonuçlarda geçerlik açısından tutarlılığın sağlanması için;
 “müzik öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar” incelenerek bulgulara ulaĢılmıĢ,
 ardından araĢtırmanın sonuçları yazılırken kullanılan yöntemin hitap ettiği kitle, yöntem
için kullanılan materyaller, yöntemin öğrenme-öğretme stili, yöntemle ulaşılmak istenen
amaç şeklinde dört baĢlık oluĢturulmuĢ,
 bulgulardan oluĢturulan dört baĢlığa iliĢkin değerlendirme yapılmıĢ ve sonuçlar ortaya
konmuĢtur.
Yıldırım ve ġimĢek (2005), “nitel araĢtırmalarda kuramsal geçerliği (iç geçerlik)
sağlayabilmek için araĢtırmacıların çalıĢmaları ile ilgili kendilerine bazı sorular
yönlendirmelerini ve bu soruların karĢılığı olan cevapları araĢtırmalarında yeterli bir düzeyde
gerçekleĢtirmiĢ olmaları gerekliliğini” savunmaktadır. AĢağıda Yıldırım ve ġimĢek’ in
belirttiği iç geçerlilikle ilgili süreç, yapılan bu araĢtırma açısından açıklanmaya çalıĢılmıĢtır:



ortaya çıkan kavramlar anlamlı bir bütün oluĢturmaktadır ve araĢtırmanın sonucunda
mevcuttur.
elde edilen bulgular, daha önce oluĢturulan kuramla uyumludur çünkü; müzik öğretim
yöntemleri özelliklerinin belirlenmesi için sadece araĢtırmalardaki veriler
kullanılmıĢtır.
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açık olmayan olgular ya da olaylar araĢtırmanın sonuçlarında belirtilmiĢtir (yaklaĢım
yöntem konusundakibaĢlıksal karıĢıklık).

 bulguları açıklamada alternatif yaklaĢımlar kullanılmıĢtır çünkü; ortaya çıkarılan
sonuçlarla bu konu hakkındaki araĢtırmalarla bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu araĢtırmanın geçerliği uygunluk açısından da değerlendirilmiĢtir. “Hammersley’e
(Daymon&Holloway, 2003) göre, yapılan çalıĢma hem araĢtırmacı tarafından hem de
okuyucu açısından anlamlı bir örüntü taĢımak zorundadır. Bu kıstas, nitel araĢtırmanın
toplumsal anlamda değerlendirilmesi için önemli bir özelliktir. Yürütülen çalıĢma o alanda
incelemelerde bulunan diğer uygulayıcıların karĢılaĢtı
kları problemlere de çözümler
sunmalıdır” (Yıldırım, 2010:84); Ģeklinde belirtilen araĢtırmalarda uygunluk anlayıĢı bu
araĢtırmada da mevcuttur.
3. BULGULAR VE YORUMLARI
Bu bölümde ulaĢılan konu ile ilgili araĢtırmaların incelenmesi ile elde edilen bulgular,
alt problemlerin sırasına göre açıklanmıĢ veyorumlanmıĢtır.
Birinci Alt Problem: Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Suzuki
müzik öğretim yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
Birinci Alt Problemin Çözümü: Suzuki yöntemine dair ulaĢılan araĢtırmanın öncelikle kısa
bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında genel özellikleri ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır.
3.1.Suzuki Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Özetleri
Suzuki yöntemiyle ilgili altı araĢtırma incelenmiĢtir. AĢağıda öncelikle bu
araĢtırmaların kısa bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında “Suzuki Yöntemi”nin
genel özellikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Özal (2007a) araĢtırmasında, metodun tarihçesinden, felsefesinden ve metodun
ilkelerinden (erken başlamak- görerek öğrenme- dinleme- mükemmel hakimiyet- ortak
repertuar- grup çalışması- topluluk karşısında çalma- ailenin ilgisi- çalışma- eğitimli
öğretmenler- sevgi) bahsetmiĢtir.
Çevik (2007) araĢtırmasında, metodun çocuğun kulağını geliĢtirmeye yönelik olup, bu
yöntemle çalgı çalabilecek duruma getirildiğinden bahsetmiĢtir. Ġlk önce çalgı eğitimi
ardından nota eğitiminin yapıldığını vurgulamıĢtır.
Özen (2004) araĢtırmasında, müzik dinlemenin çocuk üzerindeki etkisini vurgulamıĢve
böylece çocuğun parçayı kusursuz bir Ģekilde çalabileceğinden bahsetmiĢtir. Ayrıca yöntemin,
çocukların dili öğrenmedeki kolaylığından esinlenilerek ortaya çıktığı belirtilmiĢtir.
Tekin Gürgen (2006) araĢtırmasında, Suzuki’nin amacının sanatçı yetiĢtirmek değil,
çocuğun müzik potansiyelini geliĢtirmek olduğunu belirtmiĢ, iyi çevre koĢullarının yetenek
geliĢimine vesile olduğu vurgulamıĢtır. Yöntemin belli bir konu üzerinde yoğunlaĢabilme,
bellek geliĢimi, müziğe duyarlılık, uyum, kendine saygı ve güven gibi faydaları olduğu
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söylenmiĢancak bunun yanında ezbere dayalı bir yöntem olduğu için çocuğun yaratıcılığını
engellediği konusunda eleĢtirildiği vurgulanmıĢtır.
Shin (2006) araĢtırmasında, Suzuki metodunu diğer metotlardan ayıran temellerden
(pasif dinleme- kulaktan çalma- müzik grupları oluşturma- aktif aile katılımı- yönerge
merkezli teknik- pozitif odaklanma- sürekli öğrenilen müziği gözden geçirme- ezberlemegenel performans sıklığı) bahsetmiĢtir.
Tecimer (2005) araĢtırmasında, metodun felsefesinden (Suzuki’nin hayatı- metodun
amaçları- anadili öğrenmedeki kolaylık), Suzuki öğretim yöntemlerinden (Suzuki eğitim
materyalleri- kulak ve nota eğitimi- müzikalite eğitimi- grup eğitimi- Suzuki’nin, Suzuki
Metodu’nun öğretimi üzerine önerileri- öğretmen ve ailenin müzik eğitimindeki yeri ve önemiSuzuki konserleri), Suzuki eğitim kurumlarından bahsetmiĢtir.
3.1.1. Suzuki Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Yöntemin Özelliklerine Ait
Durum
AĢağıda araĢtırmalar ıĢığında yöntemle ilgili genel özellikler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Çizelge1. Suzuki Yönteminin Genel Özellikleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ana dili öğrenmedeki rahatlık
Amaç müzisyen yaratmak değil
Ġdeali beĢ yaĢından önce baĢlamak
Öğrenme sürecinde diğer öğrencileri izlemek
(çalmaya baĢlamadan önce)
Eseri önceden dinlemek
Kulaktan çalma (ezber)
Yeterli süre enstrüman çaldıktan sonra yazılı müziğin sunulması
(Nota öğretimi)
Tonalizasyon (Tona hazırlık)
Tüm öğrenciler için ortak repertuar
Farklı enstrümanlar (keman, viyola, çello, piyano, yan flüt, blok flüt,
gitar, arp ve ses) için ortak repertuar
Bilinen ezgiler
Haftada bir kez grup dersi
Aile- öğretmen- çocuk iĢbirliği
Her gün çalıĢma yapılması ve çalıĢmanın gerekliliği
(Sadece yemek yediğiniz günlerde çalışın)
Müziği doğuĢtan itibaren dinleyerek büyür
Bireysel öğretim
Bellek geliĢimi
Yaratıcılığı engellediği eleĢtirileri
Suzuki öğretmenleri sadece enstrüman çalabilen kiĢiler değil, aynı
zamanda öğretmek için eğitilmiĢkiĢilerdir.
Yönerge merkezli eğitim
Pozitif odaklanma
Sürekli öğrenilen müziği gözden geçirme

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

6.ArĢ

5.ArĢ

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

4.ArĢ

3.ArĢ

2.ArĢ

Genel Özellikler

1.ArĢ

AraĢtırmacılar

X
X
X
X

X
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24
25

Nota öğretimine baĢlamak çocuğun yeteneğine ve yaĢına bağlıdır
Genel performans sıklığı
Dünyadaki Suzuki yöntemi ile eğitim alan öğrencilerle müzik dili
aracılığıyla iletiĢim kurabilmek

X
X

X
X
X

Çizelge1incelendiğinde, ana dili öğrenmedeki rahatlık paralelinde müzik dilini
öğrenmedeki rahatlık, ideali beĢyaĢındanönce baĢlamak, kulaktan çalma (ezber), haftada bir
kez grup dersi, müziği doğuĢtanitibaren dinleyerek büyür özelliklerinin araĢtırmalarda daha
sıklıkla görüldüğü ortadadır.
AraĢtırmalar ıĢığında yöntemin özelliklerinin bu araĢtırmada derlenmesi sonucu
yöntemle ilgili 25 özelliğe ulaĢılmıĢtır. Ġncelenen bir araĢtırmada bulunan bir özelliğin diğer
araĢtırmada mevcut olmaması dikkat çekicidir.
Ġkinci Alt Problem: Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Dalcroze
müzik öğretim yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
Ġkinci Alt Problemin Çözümü: Dalcroze yöntemine dair ulaĢılan araĢtırmanın öncelikle kısa
bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında genel özellikleri ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır.
3.2.Dalcroze Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Özetleri
Dalcroze yöntemiyle ilgili altı araĢtırma incelenmiĢtir. AĢağıda öncelikle bu araĢtırmaların
kısa bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında “DalcrozeYöntemi”nin genel
özellikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Yıldırım (1995) araĢtırmasında, doğal ritimlerin çocukların el-kol hareketlerinde, doğal
yürüyüĢlerinde, koĢmalarında var olduğunu belirtmiĢ, zihin ve beden aktiviteleri arasında
uyum yaratıldığı zaman çocukların yaptıkları iĢten zevk aldıklarını vurgulamıĢtır. Ayrıca
müzikteki ritmin, vücuttaki hareket olarak algılandığı belirtilmiĢtir.
Tekin Gürgen (2006) araĢtırmasında, yöntemin Eurhythmicsolarak da adlandırıldığını,
ritim öğesinin müziğin temel elemanı olduğunu, müzikle ilgili tüm ritimlerin insan vücudunun
doğal ritminde bulunabileceği esasına dayandığını belirtmiĢtir. Eğitilmesi gereken ilk
enstrümanın insan bedeni olduğu vurgulanmıĢ, doğaçlamanın Dalcroze yönteminin en önemli
öğesi olduğu belirtilmiĢtir. Doğaçlamanın öğrencilerin araĢtırma, keĢfetme, ifade özgürlüğü
gibi ihtiyaçlarını karĢıladığı ve müzikal ifadenin kendiliğinden oluĢtuğunu vurgulamıĢtır.
Dalcroze yönteminin amaçları arasında, öğrencilerde konsantrasyon, sosyalleĢme, duyma,
okuma, ritim oluĢturma, melodi oluĢturma, ton-dizi-kadans anlama gibi özellikler verilmiĢtir.
Özen (2004) araĢtırmasında, Dalcroze yönteminin amacının, çocuğun müziksel
yeteneğini, ritim duygusunu ve yaratıcılığını oyunlar ve ritmik jimnastikle geliĢtirmek
olduğunu ve yöntemin temelinde aktif dinleme ve fiziksel tepki verme olduğu belirtilmiĢtir.
Ayrıca bu yöntemin her yaĢ grubuna uygun olduğu, çocukta kendine güveni geliĢtirme ve
uyumlu olma özelliklerini kazandırdığı vurgulanmıĢtır.



Eurhythmicstemelde; dikkat, dikkati bir noktada toplama, hafıza, eĢgüdüm (koordinasyon), öz denetim ve duyarlılık konuları ve bu
konuların geliĢtirilmesi üzerine kurulmuĢtur. Bu eğitim, kavramaya ve içselleĢtirmeye iliĢkin her durumda, motor davranıĢların ruhsal
süreçler üzerindeki etkileri üzerinde (psiko-motor) ve duygusal tüm davranıĢların irdelendiği ve geliĢtirilmesi hedeflendiği, tüm
katılımcıların aktif olarak deneyimlemesi gerekliliğini savunan çağdaĢbir bütünleĢtirme yaklaĢımıdır (Tunçerve Doğrusöz, 2013:6)
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Özal (2007b) araĢtırmasında, metodun tarihçesinden,
felsefesinden, metodun
aĢamalarından (eurhythmics- kulak eğitimi- doğaçlama), metodun üç temel eğitsel ilkesinden
(dinleme olmaksızın müzik eğitimi gerçekleşemez- teori pratikten sonra gelir- eğitsel süreçte
doğaçlama aşaması kaçınılmazdır) bahsetmiĢtir.
Çevik (2007) araĢtırmasında, yöntemin her yaĢtaki çocuğa uygun olduğunu belirtmiĢtir.
Yöntemde hareketin esas olduğu vurgulanmıĢ, zihin ve beden arasındaki uyumun doğaçlama
ve beden hareketleriyle gösterildiği belirtilmiĢtir. Dalcroze yönteminde repertuarın doğaçlama
müzik üzerine kurulu olduğu belirtilmiĢ,müziksel yaratıcılığın ritmik jimnastikle geliĢtirildiği
vurgulanmıĢtır. Ayrıca müzikal ritmin kiĢinin bedeninde doğal ritimlerde olduğunu
belirtmiĢtir.
ÖzmenteĢ- Bilen (2005) araĢtırmasında, Dalcroze yönteminde çocuğa öğretilecek ilk
Ģeyin onun tüm yetenklerini kullanmak olduğu belirtilmiĢ, eurhytmics’in amacının öğrencilere
“biliyorum” değil “deneyimledim” dedirtmek olduğu vurgulanmıĢtır. Ayrıca yöntemin
eurhytmics, ritmik solfej ve doğaçlama olarak üç aĢamadan oluĢtuğu belirtilmiĢtir.
3.2.1. DalcrozeYöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Yöntemin Özelliklerine Ait
Durum
AĢağıda araĢtırmalar ıĢığında yöntemle ilgili genel özellikler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Çizelge 2. Dalcroze Yönteminin Genel Özellikleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hareket yoluyla müzikal kavramları öğretme yöntemidir.
Ġnsan bedenini çok iyi akortlanmıĢbir müzik aletine dönüĢtürmektir.
3 temel öğe: Eurhytmics, kulak eğitimi- solfej, doğaçlama
Beden, ruh ve aklın hareketlerini sırasıyla ve aralarında giderek artan bir
etkileĢimle eğitmek
Metot yöntemden çok felsefe
Birebir öğretmenle iliĢkili
Hareket ve ritimler öğrencilerin performanslarını ve müzikal değerleri
algılayıĢlarını güçlendirmek için kullanılır
KarıĢık eklem repertuarı gerekliliği (el, kol, omuz ve vücudun birçok
bölümünün birleĢiminden oluĢabilir)
Dinlemenin önemi
Bilinenden bilinmeyene gitme (teori pratikten sonra gelir)
Metodun iĢlerliği öğretmene bağlıdır
Çocuğa öğretilecek ilk Ģey tüm yeteneklerini kullandırmak
“Biliyorum” değil “deneyimledim” dedirtmek
Her yaĢgurubuna uygun
Müzikal ritimlerin kiĢinin bedeninde var olduğu
Kendine güveni geliĢtirme
Uyumlu olmayı sağlama
Zihin ve beden aktiviteleri arasında uyum
Pentatonik dizi
Konsantrasyon ve sosyalleĢme
Ritmik jimnastik

X
X
X

X
X
X
X

6.ArĢ

5.ArĢ

4.ArĢ

3.ArĢ

2.ArĢ

Genel Özellikler

1.ArĢ

AraĢtırmacılar

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
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Çizelge 2 incelendiğinde, üç temel öğe: Eurhytmics- kulak eğitimi- solfej, doğaçlama,
müzikal ritimlerin kiĢinin bedeninde var olduğu, dinlemenin önemi özelliklerinin
araĢtırmalarda daha sıklıkla görüldüğü ortadadır. AraĢtırmalar ıĢığında yöntemin
özelliklerinin bu araĢtırmada derlenmesi sonucu yöntemle ilgili 21 özelliğe ulaĢılmıĢtır.
Ġncelenen bir araĢtırmada bulunan bir özelliğin diğer araĢtırmada mevcut olmaması
dikkat çekicidir.
Üçüncü Alt Problem: Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Kodaly
müzik öğretim yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
Üçüncü Alt Problemin Çözümü: Kodaly yöntemine dair ulaĢılan araĢtırmanın öncelikle kısa
bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında genel özellikleri ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır.
3.3.Kodaly Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Özetleri
Kodaly yöntemiyle ilgili dokuz araĢtırma incelenmiĢtir. AĢağıda öncelikle bu
araĢtırmaların kısa bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında “KodalyYöntemi”nin
genel özellikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Özeke (2007) araĢtırmasında, metodun felsefesinden ve genel özelliklerinden bahsetmiĢ,
örnek Kodaly ders planı vermiĢtir.
Özen (2004) araĢtırmasında, metodun daha çok Ģarkı söyleme ve kulak eğitimi ile ilgili
olduğundan bahsetmiĢ,notanın veya aralığın algılanmasında ve yazılmasında el iĢaretleri ve
nota isimlerinden oluĢan hecelerin kullanıldığını belirtmiĢtir.
Çevik (2007) araĢtırmasında, metodun derse katılımı aktif olarak gerçekleĢmesini
sağladığından ve Ģarkıların oyunlaĢtırıldığından bahsetmiĢ, daha çok iki-üç yaĢ grubunda
kullanılan bir yöntem olduğunu belirmiĢtir.
Tekin Gürgen (2006) araĢtırmasında, metotta bilinenden bilinmeyene doğru giden bir
düzen olduğunu ve çocuğa bilinen Ģarkıların kulaktan öğretildiğini belirtmiĢ,çubuk notasyon
sistemiyle ritim öğretiminin gerçekleĢtirildiğini vurgulamıĢtır.
Richards, Jaccard (2010) araĢtırmasında, iyi bir müzisyenin iyi eğitilmiĢbir kulağa, kalbe,
zekaya ve ele sahip olması gerektiğini vurgulamıĢ, ilk müzikal çalgının ses olduğunu
belirtmiĢtir. Ayrıca müzik eğitiminin amacının çocukların doğal müzikalitelerini uygun
müzikle eĢleĢti
rmek olduğunu belirtmiĢtir.
Yıldırım (1995) araĢtırmasında, metodun içeriğinin müziğin öğretimindeki tüm unsurları
kapsadığını ve çocuk geliĢimine göre oluĢturulmuĢ bir programa sahip olduğunu belirtmiĢ,
baĢlangıçtan çok üst seviyelere dek kullanım alanı olduğunu vurgulamıĢtır.
Yiğit (2000) araĢtırmasında, müziğe erken yaĢta baĢlamanın önemini vurgulamıĢtır.
Ayrıca çocukların oyunlarla müzikten zevk almalarını ve Ģarkı söylemenin önemini
belirtmiĢtir.
Tekin Gürgen (2009) araĢtırmasında, soyut kavramları somutlaĢtırdığını ve müziksel
becerileri oyunlarla geliĢtirerek çocuklara aktif öğrenme ortamı hazırladığını belirtmiĢ,
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metodun felsefesinde her çocuğun müzik yapabileceği inancını vurgulamıĢtır. Ayrıca kültürel
halk Ģarkılarının önemi de belirtilmiĢtir.
Yıldırım (2010) araĢtırmasında, metodun hareket, dans ve dil ile bağlantılı bir aktif
öğrenme yaklaĢımı olduğunu ve amacın her çocukta var olan müzik kapasitesini en üst düzeye
çıkartmak olduğunu vurgulamıĢtır, Ayrıca müziğin dilini çocuklara öğreterek onları bu sayede
müzik dilinde okur-yazar hale gelmeleri belirtilmiĢtir.
3.3.1. Kodaly Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Yöntemin Özelliklerine Ait
Durum
AĢağıda araĢtırmalar ıĢığında yöntemle ilgili genel özellikler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Çizelge 3. Kodaly Yönteminin Genel Özellikleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ġarkılar düzeninin oyun ve etkinliklerle birleĢtirilerek söylenmesi
Müzik kültürünün halk ezgileriyle geliĢeceği inancı
Bilinenden bilinmeyene giden bir düzen
ĠĢitsel beceriler geliĢtirilmeden müziksel sembollere geçilmez
Çubuk notasyon
Müzik herkes içindir
Eğitime mümkün olan en erken yaĢta baĢlamak
Doğal geliĢime odaklı bir yaklaĢım
ġarkı söylemek hem kulağı hem zekayı geliĢtirir
Kulaklarıyla görüp, gözleriyle duyabilen okur-yazar çocuklar
Ritmik heceler
Fonomimi (el iĢaretleri)
Yer değiĢtiren do sistemi
Çocuğun yaĢantısında var olan olgulardan yola çıkmak
Öncelik pentatonik dizi
Doğal geliĢim aralığı küçük üçlü olan sol-mi daha sonra la, do, re notaları
Kulak eğitimi- Ģarkı söyleme
Müzikle dansı birleĢtiren bir yöntem
Ġnsan sesi en önemli enstrüman
Uzun süre çalgı kullanımı gerekmiyor (ġarkı öğretiminde)
Ġçeriği müziğin öğretimindeki tüm unsurları kapsıyor
BaĢlangıçtan çok üst seviyelere dek kullanım alanı bulunmakta
Aktif öğrenme yöntemi
Soyut kavramları somutlaĢtırma
Yaratıcılığı ortaya çıkarmak
Ritim, melodi, armoni, form, tını, doku ve müzik analizi becerilerini içerir
Hareket, dans ve dil ile bağlantılı bir aktif öğrenme yaklaĢımı
Her çocukta var olan müzik kapasitesini en üst düzeye çıkarmak
Müziğin dilini çocuklara öğretmek ve bu dille okur-yazar hale getirmek
Ġyi eğitilmiĢkulak, zeka, kalp ve el
Amaç çocukların doğal müzikalitesini uygun müzikle eĢleĢtirmek
Müzik, eğitimin temelini oluĢturmalıdır
Tonik sol-fa
Oyun ve müzikten zevk alma

X
X X
X X X X X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

9.ArĢ

8.ArĢ

7.ArĢ

6.ArĢ

5.ArĢ

4.ArĢ

3.ArĢ

2.ArĢ

AraĢtırmacılar
1.ArĢ

Genel Özellikler

X X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
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36
37
38

ġarkı söyleme
Koroda söyleme
EĢliksiz söyleme
Enstrüman çalmak genel müzik eğitiminin amacı değil parçası

X
X
X
X

Çizelge 3 incelendiğinde, müzik kültürünün halk ezgileriyle geliĢeceği inancı, eğitime
mümkün olan en erken yaĢtabaĢlamak, Ģarkılar düzeninin oyun ve etkinliklerle birleĢtirilerek
söylenmesi, ritmik heceler, Ģarkı söylemek hem kulağı hem zekayı geliĢtireceği, insan sesinin
en önemli enstrüman oluĢuözelliklerinin araĢtırmalarda daha sıklıkla görüldüğü ortadadır.
AraĢtırmalar ıĢığında yöntemin özelliklerinin bu araĢtırmada derlenmesi sonucu
yöntemle ilgili 38 özelliğe ulaĢılmıĢtır. Ġncelenen bir araĢtırmada bulunan bir özelliğin diğer
araĢtırmada mevcut olmaması dikkat çekicidir.
Dördüncü Alt Problem: Müzik eğitiminde öğretim yöntemlerini konu alan araĢtırmalar Orff
müzik öğretim yöntemi açısından incelendiğinde nasıl bir durum mevcuttur?
Dördüncü Alt Problemin Çözümü: Orff yöntemine dair ulaĢılan araĢtırmanın öncelikle kısa
bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında genel özellikleri ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır.
3.4.Orff Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Özetleri
Orff yöntemiyle ilgili beĢaraĢtırma incelenmiĢtir. AĢağıda öncelikle bu araĢtırmaların kısa
bir özeti ve ardından incelenen araĢtırmalar ıĢığında “OrffYöntemi”nin genel özellikleri
ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Çevik (2007) araĢtırmasında, metotta müzik, dans ve jimnastiğin birbiriyle iç içe
olduğunu, doğaçlamanın ve vurmalı çalgıların önemini vurgulamıĢ, bireye özgürce hareket
etmesine ve kendini müzikle ifade etmesine olanak sağladığını belirtmiĢtir.
Özen (2004) araĢtırmasında, bu metotla çocuğun ritim duygusunun ve yaratıcılığının
geliĢtirilmesinden bahsetmiĢ, Orff çalgılarının dört-beĢ yaĢ grubunun kolaylıkla
çalabileceğinden ve bu nedenle Orff çalgılarının okul öncesi müzik eğitiminde tercih
edildiğini belirtmiĢtir.
Tekin Gürgen (2006) araĢtırmasında, metodun yaklaĢımının odak noktasında doğaçlama
ve yaratmanın olduğunu, müzikal öğrenmenin yanında sosyal ve kültürel öğrenmenin de
olduğunu vurgulamıĢ, dans doğaçlamaları, oyunlaĢtırılmıĢ müziksel etkinlikler ve Orff
çalgılarıyla yapılan ritmik doğaçlamaların önemini belirtmiĢtir.
Yıldırım (1995) araĢtırmasında, metodun amacının öğrencileri Dalcroze prensiplerini göre
eğitmek olduğunu belirtmiĢ, doğaçlama ve ritmin metodun temel öğelerinden oluğunu
belirtmiĢtir.
Tekin Gürgen (2009) araĢtırmasında, metodun öğrencilerin yaratıcılıklarını geliĢtirdiğini
ve böylece yaparak, yaĢayarak öğrenmelerini sağladığını belirtmiĢ, derse bütün çocukların
aktif katılımını sağladığını vurgulamıĢtır.
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3.4.1. Orff Yöntemiyle Ġlgili Olan AraĢtırmalar ve Yöntemin Özelliklerine Ait
Durum
AĢağıda araĢtırmalar ıĢığında yöntemle ilgili genel özellikler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Çizelge 4. Orff Yönteminin Genel Özellikleri
AraĢtırmacılar

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

5.ArĢ

4.ArĢ

Müzik- tiyatro stili
Öğrencileri Dalcroze prensiplerine göre eğitmek
Doğaçlama
Müzik eğitiminin temeli, konuĢma, hareket ve danstan
kaynaklanan ilkel müziktir
Orff çalgıları
Temel öğe ritim
Çocuklar için yaratıcı etkinlikler
Müziksel öğrenmenin yanında kültürel ve sosyal öğrenme
Beden perküsyonu
Ġnsan sesiyle yapılan ezgisel doğaçlamalar
Dans doğaçlamaları
Kendine güven
Yaratma
Ġlkokul düzeyi, zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitimi,
farklı yaĢgrubundaki topluluklar
Okul öncesi dönem
Müzik, dans, jimnastik
Ses en doğal çalgı
Yaparak, yaĢayarak öğrenme
Soyut kavramları somutlaĢtırma
Eğlenerek öğrenme
Bütün çocukların aktif katılımı
OyunlaĢtırılmıĢetkinlikler

3.ArĢ

1
2
3
4

2.ArĢ

1.ArĢ

Genel Özellikler

X

X
X
X
X

Çizelge 4 incelendiğinde, yöntemin müzik- tiyatro stili, yaparak yaĢayarak öğrenme,
temel öğe ritim, yaratma, temel öğe ritim orff çalgıları, doğaçlama özelliklerinin
araĢtırmalarda daha sıklıkla görüldüğü ortadadır. AraĢtırmalar ıĢığında yöntemin
özelliklerinin bu araĢtırmada derlenmesi sonucu yöntemle ilgili 22 özelliğe
ulaĢılmıĢtır.Ġncelenen bir araĢtırmada bulunan bir özelliğin diğer araĢtırmada mevcut
olmasıdikkat çekicidir.
4. SONUÇ TARTIġMA VE ÖNERĠLER
AraĢtırmalar ıĢığında Suzuki, Dalcroze, Kodaly, Orff yöntemlerinin özelliklerine iliĢkin
durum için, incelenen bir araĢtırmada bulunan bir özelliğin diğer bir araĢtırmada mevcut
olmaması dikkat çekicidir.
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Suzuki Yöntemi için 25, Dalcroze Yöntemi için 21, Kodaly Yöntemi 38, Orff yöntemi
için 22 özelliğe ulaĢılmıĢtır. Bu özellikler için, bir araĢtırmada olan özelliğin diğer
araĢtırmada olmayıĢı ya da, aynı özelliğin birden fazla araĢtırmada oluĢu araĢtırmaların bir
arada görülmesini ve incelenmesini sağlayabilir.
“Ana dili öğrenmedeki rahatlık paralelinde müzik dilini öğrenmedeki rahatlık”,“ideali
beĢyaĢındanönce baĢlamak”, “kulaktan çalma (ezber)”, “haftada bir kez grup dersi”, “müziği
doğuĢtan itibaren dinleyerek büyüme”, gibi Suzuki Yöntemi özelliklerinin araĢtırmalarda
daha sıklıkla görüldüğü söylenilebilir.
Dalcroze Yöntemi için, “üç temel öğe: “Eurhytmics- kulak eğitimi- solfej”,
“doğaçlama”, “müzikal ritimlerin kiĢinin bedeninde var olduğu”, “dinlemenin önemi”
özelliklerinin araĢtırmalarda daha sıklıkla görüldüğü söylenilebilir.
Orff Yöntemi için, yöntemin müzik- tiyatro stili, yaparak yaĢayarak öğrenme, temel öğe
ritim, yaratma, Orff çalgıları, doğaçlama özelliklerinin araĢtırmalarda daha sıklıkla görüldüğü
ortadadır. Doğaçlama özelliğinin hem Orff yönteminde hem de Dalcroze yönteminde mevcut
olması dikkat çekicidir Bu bağlamda, Ġlgili yayınlarda da özetlenen Yaprak’ın (2005)
araĢtırmasında; Orff yaklaĢımında bütün müzikal kombinasyonları serbest bir biçimde
birleĢtirerek doğaçlama yapıldığı, Dalcroze yaklaĢımında bilinçli doğaçlama (duyulan
müziğin kendilerine özgü bir biçimde ve farkındalıkla ifade etmek) tercih edildiği, Kodaly
yaklaĢımında ise serbest doğaçlamanın doğru bulunmadığı, öğrencilerin öğrendikleri müzikal
elementleri bilinçli bir biçimde kombine ederek kullandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Böylece
bu araĢtırmada sadece yöntemlerin özelliklerinin belirlenmesinden, Yaprak’ın araĢtırmasında
ise yöntemlerin uygulamadaki durumundan bahsedilmiĢtir. Yaprak’ın araĢtırmasında ve
yapılan bu araĢtırmada paralel olarak Kodaly yönteminde doğaçlamanın olamayıĢından söz
edilmemektedir.
4.1.Suzuki Yönteminin Genel Özellikleri
Hitap ettiği kitle olarak; ideali beĢyaĢından önce baĢlamak
Kullanılan materyaller; yeterli süre enstrüman çaldıktan sonra yazılı müziğin sunulması
(nota öğretimi), tüm öğrenciler için ortak repertuar oluĢu, farklı enstrümanlar (keman, viyola,
çello, piyano, yan flüt, blok flüt, gitar, arp ve ses) için ortak repertuaroluĢu,bilinen ezgilerden
yola çıkıĢı, nota öğretimine baĢlamak çocuğun yeteneğine ve yaĢına bağlı oluĢu, genel
performans sıklığı,
Öğrenme-öğretme stili;öğrenme sürecinde diğer öğrencileri izlemek (çalmaya
baĢlamadan önce), ana dili öğrenmedeki rahatlık yola çıkması, eseri önceden dinletmek,
kulaktan çalma (ezber), tonalizasyon (tona hazırlık), haftada bir kez grup dersi, aileöğretmen- çocuk iĢbirliği, her gün çalıĢmayapılması ve çalıĢmanıngerekliliği (sadece yemek
yediğiniz günlerde çalışın), bireysel öğretim yapmak, yönerge merkezli eğitim, sürekli
öğrenilen müziği gözden geçirme, Suzuki öğretmenleri sadece enstrüman çalabilen kiĢiler
değil aynı zamanda öğretmek için eğitilmiĢ kiĢlier olmalıdır,
Ulaşmak istediği amaç;amaç müzisyen yaratmak değil, pozitif odaklanma sağlamak,
dünyadaki suzuki yöntemi ile eğitim alan öğrencilerle müzik dili aracılığıyla iletiĢim
kurabilmek, bellek geliĢimi sağlamak, müziği doğuĢtanitibaren dinleyerek büyüyen bireyler
yetiĢtirmek(UlaĢmak istediği amaçla yaklaĢımortaya konulmaktadır).
4.2.Dalcroze Yönteminin Genel Özellikleri
Hitap ettiği kitle olarak; her yaĢgurubuna uygundur,
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Kullanılan materyaller;pentatonik dizileri kullanır, müzikal ritimlerin kiĢinin bedeninde
var olduğunu savunur, karıĢıkeklem repertuarı gerekliliği (el, kol, omuz ve vücudun birçok
bölümünün birleĢiminden oluĢabilir),
Öğrenme-öğretme stili;hareket yoluyla müzikal kavramları öğretmek, dinlemenin önemi
hareket ve ritimler yoluyla öğrencilerin performanslarını ve müzikal değerleri algılayıĢlarını
güçlendirmek, 3 temel öğe: eurhytmics, kulak eğitimi- solfej, doğaçlamanın kullanılmasıdır.
Ulaşmak istediği amaç;uyumlu olmayı sağlama, zihin ve beden aktiviteleri arasında
uyum konsantrasyon sağlayarak sosyalleĢme ve kendine güveni geliĢtirmeyi sağlamak,
çocuğa öğretilecek ilk Ģey tüm yeteneklerini kullandırmak olduğunu öğretmek, metodun
iĢlerliği öğretmene “biliyorum” değil “deneyimledim” dedirtmek, bilinenden bilinmeyene
gitmek (teori pratikten sonra gelir), beden, ruh ve aklın hareketlerini sırasıyla ve aralarında
giderek artan bir etkileĢimle eğitmek, insan bedenini çok iyi akortlanmıĢ bir müzik aletine
dönüĢtürmek (UlaĢmak istediği amaçla yaklaĢımortaya konulmaktadır).
4.3.Kodaly Yönteminin Genel Özellikleri
Hitap ettiği kitle olarak;müzik herkes içindir, eğitime mümkün olan en erken yaĢta
baĢlama
Kullanılan materyaller ve içerik; uzun süre çalgı kullanımı gerekmiyor (Ģarkı
öğretiminde) yer değiĢtiren do sistemi ritmik heceler fonomimi (el iĢaretleri) öncelik
pentatonik dizi insan sesi en önemli enstrüman tonik sol-fa enstrüman çalmak genel müzik
eğitiminin amacı değil parçası içeriği müziğin öğretimindeki tüm unsurları kapsıyor çubuk
notasyon iĢitsel beceriler geliĢtirilmeden müziksel sembollere geçilmez çocuğun yaĢantısında
var olan olgulardan yola çıkmak Ģarkılar düzeninin oyun ve etkinliklerle birleĢtirilerek
söylenmesi
Öğrenme-öğretme stili; hareket, dans ve dil ile bağlantılı bir aktif öğrenme yaklaĢımı
ritim, melodi, armoni, form, tını, doku ve müzik analizi becerilerini içerir Ģarkı söyleme
koroda söyleme eĢliksiz söyleme müzikle dansı birleĢtiren bir yöntem bilinenden bilinmeyene
giden bir düzen kulak eğitimi- Ģarkı söyleme doğal geliĢim aralığı küçük üçlü olan sol-mi
daha sonra la, do, re notaları baĢlangıçtan çok üst seviyelere dek kullanım alanı bulunmakta
doğal geliĢime odaklı bir yaklaĢım
Ulaşmak istediği amaç;müzik kültürünün halk ezgileriyle geliĢeceği inancı, müziğin
dilini çocuklara öğretmek ve bu dille okur-yazar hale getirmek, soyut kavramları
somutlaĢtırmayı sağlamak, yaratıcılığı ortaya çıkarmak, oyun ve müzikten zevk almayı
sağlamak, iyi eğitilmiĢkulak, zeka, kalp ve el amaçlamak, çocukların doğal müzikalitesini
uygun müzikle eĢleĢti
rmek, her çocukta var olan müzik kapasitesini en üst düzeye çıkarmak,
aktif öğrenme yöntemini kullanarak müzik eğitimin temelini oluĢturmak, kulaklarıyla görüp,
gözleriyle duyabilen okur-yazar çocuklar yetiĢtirmek, Ģarkı söyleyerek hem kulağı hem
zekası geliĢen çocuklar yetiĢtirmek,.(UlaĢmak istediği amaçla yaklaĢımortaya konulmaktadır)
4.4.Orff Yönteminin Genel Özellikleri
Hitap ettiği kitle olarak; ilkokul düzeyi, zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitimi,
okul öncesi dönem farklı yaĢgrubundaki topluluklar
Kullanılan materyaller;orff çalgıları, beden perküsyonu, insan sesiyle yapılan ezgisel
doğaçlamalar, okul öncesi dönemde ses en doğal çalgı olarak kullanılır, bütün çocukların aktif
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katılımı oyunlaĢtırılmıĢetkinlikler yapılır, müzik eğitiminin temeli olan konuĢma, hareket ve
dans çocuklar için yaratıcı etkinliklerle doğaçlanır.
Öğrenme-öğretmestili; doğaçlama, müzik- tiyatro stili, müzik, dans, jimnastik, ritim
temelli eğitimdir.
Ulaşmak istediği amaç; kendine güven, yaratma, eğlenerek öğrenme, soyut kavramları
somutlaĢtırma müziksel öğrenmenin yanında kültürel ve sosyal öğrenme yaparak, yaĢayarak
öğrenmeyi amaçlar (UlaĢmak istediği amaçla yaklaĢımortaya konulmaktadır).
YaklaĢım yöntem ve teknik kavramlarının anlaĢılabilmesi için çizgileri oldukça net
olmalıdır. YaklaĢım eğitime-yaĢama bakıĢ açısını bu bakıĢ açısına ait değerleri, beklentileri
esas amacı, müziği ve müzikle beraber kazandırılması beklenen insani davranıĢve değerleri
böylece kullanılan yaklaĢımın özünü anlatmaktadır. Yöntem yaklaĢımçerçevesinde izlenecek
yolu, teknik ise yaklaĢım ve kullanılan yaklaĢıma ait yöntemi temel alan (izlenecek yolda)
kullanılacak araçları anlatmaktadır.
Bu bağlamda, incelenen araĢtırmalarda kullanılan kavramlarla ilgilikarıĢıklık söz
konusudur. Ancak yapılan bu araĢtırmada kavramların anlaĢılması ve netleĢtirilmesi üzerine
her hangi bir çalıĢmayapılmamıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda incelenen araĢtırmalar ıĢığında
söylenilebilecek olan önemli bir nokta olarak;
 Müzik eğitimi ve öğretimi açısından yaklaĢım, yöntem ve teknik kavramları yeterince
net değildir. Konunun anlaĢılmasını güçleĢtirmektedir. Bu konuların netleĢtirilmesine
yönelik araĢtırmalar yapılmalıdır.
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
ALIġKANLIKLARININ ÖLÇÜMLENMESĠ: VAN YÜZÜNCÜ YIL
ÜNĠVERSĠTESĠÖRNEĞĠ
Dr. Fuat ALTUNBAġ 

Dr. Mehmet KUL

Öz
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin yeni bir iletişim ortamı olan sosyal medyaya yönelik
düşünceleri anket çalışması uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın ulaşılabilir evreni olarak Yüzüncü Yıl
Üniversitesi öğrencileri belirlenmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanarak sonuçlar SPSS 17 istatistiksel
programında değerlendirilmiş ve elde edilen verilerin analizi için yüzdeleme ve T testi kullanılmıştır.
Araştırmada “iletişim”, “kullanım amacı”, “alternatif medya”, “özgürlük alanı” alt başlıklarından oluşan “sosyal
medya ölçeği” yer almış ve böylece üniversite öğrencilerinin sosyal medya ile ilgili değerlendirmesine
bakılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir kısmının sosyal medyayı; yeni bir iletişim ortamı olarak
değerlendirmiş, geleneksel medyaya alternatif olduğundan ve aracısız olarak kişilerin fikirlerini paylaşabildikleri
bir iletişim ortamı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ancak yapacakları paylaşımlardan dolayı çevrelerinden
gelecek tepkilerden çekindiklerinden öğrenciler sosyal medyayı tam olarak özgürlük alanı olarak
tanımlamamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanım Ölçeği, Üniversite Öğrencileri, İletişim

A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL MEDIA HABITS: A CASE
STUDY OF VAN YUZUNCI YIL UNIVERSITY
Abstract
In this study, a survey asked university students their thoughts on social media as a new communication
environment. The accessible population of the study was the entire student body of YuzinciYıl University. Data
was collected by survey methods and the results were analyzed with t-test and percentage techniques via SPSS
(version 17.0). In this study, the "social media scale" consists of the sub-titles "communication,” “purpose,”
“alternative media,” and “freedom of space.” This depicts the way university students evaluate social media. The
results show that a large percentage of students consider social media a new communication environment, an
alternative to traditional media that facilitates the ability to share ideas directly. But they are also concerned
about potential negative reactions from their community when they share, and thus do not consider social media
ideal for free expression.
Key Words:Social Media, Social Media Usage Scale, University Students, Communication

GiriĢ
Web1.0 teknolojilerinden Web 2.0 teknolojilerine geçişle kullanıcılar arasındaki statik
bilgi dağıtımından iki taraflı kitlesel etkileşime geçilerek işbirliği ve paylaşım etkinleşmiştir.
Web 2.0 teknolojileri kullanıcılarına etkileşimde aktif olarak yer almalarına imkan
sağlamasının yanı sıra onları etkileşimin ana unsuru yaparak iletişimin üretim ve
dağıtımındaki engelleri kaldırmaktadır(Crook, vd. : 2008).Web 2.0 teknolojilerine geçişle
beraber sosyal medya araçlarının kullanımında hızlı bir artışın olduğu gözlemlenmektedir.
Sosyal medya araçları yaptıkları uygulamalara bağlı olarak beş kategoriye
ayrılmaktadır. Bunlar; kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim kurmalarını sağlayan sosyal
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ağlar (Facebook, Twitter), kullanıcılarının video, fotoğraf, ses, metin gibi medya
dokümanlarını paylaşmasını sağlayan araçlar (YouTube, Instagram), kullanıcılarına fiziksel
olarak bulundukları yerleri belirtme imkânı veren araçlar (Foursquare, Yelp), kalabalık insan
topluluklarını ortak iş yapmak için bir araya getiren crowdsourcing platformları (Amara,
Crowdflover), çeşitli sosyal medya özelliklerini kullanıcılarına tek platform olarak sunan
birleşik platformlardır (Altunbaş, 2014).
Kullanımının kolay olması, ulaştırmak istenilen mesajları geniş kitlelere hızlı bir şekilde
iletmesi, tamamen ücretsiz olması, iki yönlü iletişim imkânı sunması gibi etkenlerden dolayı
sosyal medya her geçen gün toplumunda önemini arttırmaktadır.
Sosyal Medya ve Üniversite Öğrencileri
Sosyal medya araçları üniversitelerde yönetim, öğretim üyeleri ve öğrencilerin birbirleri
ile olan iletişimini arttırmak için kullanılmaktadır (Kaya, 2010). Haythornthwaite ve Kazmer
(2012) tarafında yapılan çalışmada bu araçların sosyalleşme eğlenceli vakit geçirme amaçlı
kullanmanın yanı sıra öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretim elemanı arasındaki ilişkiyi
arttırmak için kullanılabileceğini de ortaya koymaktadır.
Sosyal medyanın iletişimdeki maliyeti düşüreceğinden dolayı da öğrenciler arasında
oldukça yaygınlaşmaktadır (Donath ve Boyd. 2004).
Sosyal medyanın kişiler arası ilişkileri arttırmasının yanı sıra kullanıcıların yüz yüze
iletişim kurma imkânlarının olmadığı sosyal çevrelere girmelerine de rehberlik etmektedir.
Selwyn (2007) özellikle Facebook’un öğrenciler için farklı kültürleri öğrenmek, onlarla
etkileşimde olmak ve deneyimler kazanmak için önemli bir yere sahip olduğunu ifade
etmektedir. Benzer şekilde, Yu Tan, Vogel ve Kwok’da (2010) sosyal medyanın üniversite
öğrencilerinin sosyalleşmesine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, bu yeni teknolojinin
öğrencilerin akranları ve okudukları okul hakkında daha fazla bilgiye kısa sürede sahip
olabileceklerini ifade etmektedirler. Sonuç olarak sosyal medyanın öğrencilerin
üniversitelerinde sosyalleşmesine yardımcı olarak yeni çevreler oluşturmaya ve okudukları
okulla olan bağlantı duygusunu arttırmaya yardımcı olmaktadır.
Öğrencilerin en çok tercih ettiği sosyal medya aracı Facebook olmasına karşın öğretim
üyeleri Twitter’ı daha çok tercih etmektedirler (Grosseck ve Holotescu, 2009). Facebookla
kıyaslandığında, Twittermicroblog platform olduğundan dolayı kişilerarası anlık diyaloğa
daha müsait bir sosyal medya aracıdır.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı ne düzeyde benimsediklerin ve
ne amaçla kullandıklarının tespit edilmesi, onların, üniversitenin ve öğretim üyelerinin bu
ortamlara bakış açısını belirleyebileceğinden önemli görülmektedir. Bununla birlikte
oluşturulan “sosyal medya ölçeği” ileride yapılacak çalışmalara da katkı sağlayacaktır.
Metodoloji
Yapılan bu araştırma, nitel araştırma tipinde olup, anket tekniği kullanılmıştır. Sosyal
medya araçlarının kullanımı tanımlayıcı düzeyde ele almak amacıyla, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitende öğrenim gören öğrencilere 01 Ocak – 03 Mart 2015 tarihleri arasında
hazırlanan
anket
uygulanmış
ve
sonuçları
SPSS
17’de analiz
edilerek
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değerlendirilmiştir.Anket için bir ön test yapılmış ve geliştirilen ölçeğin güvenirliliği test
edilmiş ve ön test sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısının ,73 olduğu
anlaşılmıştır. Daha sonra anket form olarak basılarak üniversite öğrencileri tarafından
doldurulması sağlanmış ve bununla birlikte Van Yüzüncüyıl Üniversitesinininternet
sayfasından da (http://anket.yyu.edu.tr) anket formu yayınlanarak veri toplanmıştır. Elde
edilen verilerin bağımsız değişkenlere göre tanımlayıcı düzeyde analizleri yapılmıştır.
Üniversitedeki öğrencilerin sosyal medyayla ilgili değerlendirmelerini anlamak
amacıyla geliştirilen anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; cinsiyet, yaş, eğitim
görülen bölüm, hangi sosyal medya araçlarının kullanıldığı, hangi sıklıkta kullanıldığı, ne
kadar zaman geçirildiği, sahte (fake) adres olup olmadığı ve Yüzüncü üniversitesinin sosyal
medya araçlarının takip edilip edilmediği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise,
“iletişim”, “kullanım amacı”, “alternatif medya”, “özgürlük alanı” alt başlıklarından oluşan
15 cümle / öğeden oluşan “sosyal medya kullanım ölçeği” yer almış ve böylece üniversite
öğrencilerinin sosyal medya ile ilgili değerlendirmesine bakılmıştır. Aşağıdaki tabloda, ölçek
öğelerine, alt başlıklarına ve güvenirlilik Cronbach's Alpha katsayılarına ilişkin veriler
verilmiştir.
Tablo1:Sosyal Medya Kullanım Ölçeği
İfadeler / Öğeler
Alt Başlık
9. Zaman zaman kaç kişi tarafından takip edildiğimi kontrol ederim.
17.Sosyal medya ile iletişim kurmanın kolay olduğunu düşünüyorum.
22.Sosyal medya yüz yüze veya telefonla ifade edemeyeceğim duygu ve
İletişim
düşüncelerimi kolaylıkla ifade etmemi sağlıyor.
23.Arkadaşlarımın düşüncelerimi, fotoğraflarımı veya beğendiklerimi
diğer insanlarla paylaşıyor olmasından mutluluk duyuyorum.
13. Sosyal medyayı bilgi almak amacıyla kullanıyorum.
14. Sosyal medyayı arkadaşlarımı takip etmek için kullanıyorum.
15. Sosyal medyayı zaman geçirmek için kullanıyorum.
19.Sosyal medyayı arkadaş edinmek için kullanıyorum.
20.Sosyal medyayı merak ettiklerimi / ilgi duyduklarımı takip etmek
amacıyla kullanıyorum.
21. Sosyal medyayı oyun için kullanıyorum.
12.Sosyal medyanın özgürlük alanı olduğunu düşünüyorum.
18.Sosyal medya ile fikirlerimi rahatlıkla paylaşabiliyorum.
Ölçeğin Tamamı

Cronbach's Alpha

,723

Kullanım
Amacı

,787

Özgürlük
Alanı

,268
,864

“İletişim”, “Kullanım Amacı” ve “Alternatif Medya” alt başlıklarınınCronbach's
Alphakatsayıları, 70’in üzerinde olduğu için alana ilişkin ifadeler toplanarak sürekli değişken
haline dönüştürülmüş ve analiz elde edilen toplam veri üzerinden yapılmıştır. “Özgürlük
alanı” ise Cronbach's Alpha katsayısı düşük olduğu için kategorik değişken olarak analizi
yapılmıştır.
Yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya, geleneksel medyaya alternatif
olduğundan ve aracısız olarak kişilerin fikirlerini paylaşabildikleri bir iletişim ortamı
olduğundan dolayı “özgürlük alanı” olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki tabloda özgürlük
alanı ile ilgili sorularda Cronbach's Alpha katsayısının düşük çıkması düşündürücüdür. Bunun
sebebi kullanıcıların yapacakları paylaşımlardan dolayı çevreleri tarafından baskıya maruz
kalacakları düşüncesinin yanı sıra son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarından dolayı
paylaşımı yapan kullanıcılara yönelik olarak başlatılan adli vakaların artması da olabilir.
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Öğrencilerin Sosyal Medyanın Kullanımı
Aşağıdaki tablodabir takım tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Sosyal medya
kullanımıyla ilgili olarak verilere bakıldığında, öncelikle ankete katılanların hepsi sosyal
medyayı kullanmaktadır ki, bu durumörneklem amaçlı olmasının bir sonucudur.
Tablo2: Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı
Değişken
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedln
Hepsini Kullanan (Facebook / Twitter / Instagram,
Linkedln)
Belirtilen Diğer Sosyal Medya Araçları

Kullanım Sıklığı

Sosyal Medyada Geçirilen Vakit

Üniversitenin Sosyal Medya Aracılığıyla Takip Edilmesi
Fake Adres Kullanımı

Kategori
Kullanmayan
Kullanan
Kullanmayan
Kullanan
Kullanmayan
Kullanan
Kullanmayan
Kullanan
Kullanmayan
Kullanan
Blogger, Google+
Google
İnterpals
pinterest-tumbl
Skype
Gmail
Vine
WhatsApp
Boş bırakılan
Çok az
Az
Nadiren
Sürekli
30 dakikadan az
2 saatten fazla
30-60 dakika arası
60-120 dakika arası
Hayır
Evet
Hayır
Evet

Sıklık
38
180
72
146
124
94
204
14
198
20
2
2
2
2
2
4
4
8
192
6
16
32
164
26
64
64
64
22
196
92
126

%
17,4
82,6
33,0
67,0
56,9
43,1
93,6
6,4
90,8
9,2
,9
,9
,9
,9
,9
1,8
1,8
3,7
88,1
2,8
7,3
14,7
75,2
11,9
29,4
29,4
29,4
10,1
89,9
42,2
57,8

Verilere bakıldığında, ankete katılan üniversite öğrencilerinin her on kişiden sekizi
facebook (%82,6) kullanmaktadır. Twitter kullananların oranı %67,0 iken, sosyal medya
dünyasına sonradan dahil olan intragram %43,1 ve linkedln %6,4’tür. Sıralanan sosyal medya
alanlarının hepsini kullananların oranı ise %9,2’dir. Ankete katılanların kullandığı diğer
sosyal medya araçları tabloda gösterilmiştir. Ortaya çıkan rakamlar öğrencilerin iletişim
araçlarına ve bu alandaki medyaya olan ilgisini göstermektedir. Bu durumda, katılımcıların
kullandıkları sosyal medya platformlarının oranı genel itibari ile yaşıtlarının kullandıkları
platformlara paralellik göstermektedir. Ayrıca, iş ağlarına olan ilginin diğer ağlara göre daha
az olduğu görülmektedir.Üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım sıklığına
bakıldığında, %75,2 oranında sürekli kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum sosyal medyada
geçirilen süreyi de doğal olarak artırmıştır. Ankete katılanların %88,2’si otuz dakikadan daha
fazla sosyal medyada vakit geçirmektedir. Bu durum, sosyal medyanın üniversite
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öğrencilerinin hayatındaki yerini doğrudan göstermektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin
sosyal medyadaki adreslerinin takibi ise oldukça yüksek olduğu (%89,9) anlaşılmıştır.
Araştırmaya katılanlara sosyal medyadaki isimlerinin gerçek olup olmadığı yani sahte (fake)
hesapla mı sosyal medyayı kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve %57,8 oranında ankete
katılanların sahte adreslerinin olduğu anlaşılmıştır. Sahte hesap kullanımı diğer araştırmalarla
kıyaslandığında oldukça fazladır. Mesela, aynı soru Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencilerine yönelik yapılan bir araştırmada sorulmuş ve katılımcıların %76,2’si sosyal
medya hesaplarında kendi isimlerini kullandığını, %9,7’si ise bazen kendi isimlerini bazen de
farklı isimler kullandıklarını ifade etmişlerdir (Vural ve Bat, 2010). Kocaeli Üniversitesi
öğretim görevlilerinin yaptığı başka bir araştırmada da öğrencilerin %31’inin sosyal medya da
birden fazla hesabı bulunmaktadır (Baştürk-Akca, Sayımer ve Ergül, 2015).Ankete
katılanların yarısından fazlasının sahte hesaba müracaat etmesi, güvensizlik (karşılıklı
ilişkilerde karşı tarafıdenetlemek için), eğlence (oyun oynarken gerçek kimliğini saklamak
için), toplumsallaşma kaygısı (gerçek hayatta olmak istediği ama olamadığı kişi olabilmek
için) gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Ayrıca fikirlerini özgürce paylaşamama
düşüncesi de sahte hesap açmak için önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.
Ankete katılanların, %57,8’inin erkek %42,2’sinin ise kadındır.Sosyal medya
kullanımın cinsiyet açısından tanımlayıcı istatistiğine bakıldığında facebook (%85.7- %78.3)
vetwitter’ın(%76.2 – %54.3)kullanımı açısından erkeklerin kadınlara göre daha fazla
kullandığı ancak instagram (%39.7 – %47.8) ve linkedln’i (%3.2 – %10.9)kadınların
erkeklere göre daha fazla kullandığı anlaşılmaktadır. Fotoğraf paylaşım tabanlı bir sosyal
medya aracı olan instagram’ınsosyal medyada geçirilen süre açısından kadınların erkeklere
göre daha fazla zaman harcadığı ve üniversitenin sosyal medya araçlarınıkadınların erkeklere
göre daha fazla takip ettiği gözlemlenmiştir.Bu sonuç Crunchies’in (2008) kadınların sosyal
medyayı erkeklerden daha fazla kullandıklarını iddia eden çalışmasını desteklemektedir.Fake
yani başka bir isimle sosyal medyanın takibi konusunda da oran az da olsa kadınlar (%58,7)
erkeklerden (%57,1) daha fazla fake adres kullanmaktadır.
Yapılan t testi sonuçlarına göre, cinsiyet açısından geliştirilen ölçeğin alt bileşenleri
olan “iletişim”, “kullanım amacı”, “alternatif medya” ve “ölçeğin tamamı” açısından anlamlı
bir farklılık yoktur, yani sosyal medyanın kullanımında kadın / erkek arasında benzerlik söz
konusudur.
Yaş ankette açık üçlü olarak sorulduğu için, ankete katılanların yaşları 18 ila 38
arasında değiştiği tespit edilmiştir.SPSS aracılığıyla birbirine en yakın yüzdelik iki gruba
ayrılmış ve böylece 23 yaştan büyük (%44) ve 23 yaştan küçük (%55) değeri elde edilmiştir.
Analiz de buna göre yapılmıştır. 23’yaştan küçükler büyüklere göre daha fazla facebook
(%90-%72,9), twitter (%68,3-%66,7), instagram (%55-%29,2) kullandığı anlaşılmaktadır.
Ancak twitter;facebook ve integrama göre yaş açısından yüzdelik aralığı (%68,3-%66,7) daha
dardır. Linkedln (%8,3-%5)ve birden fazla hesap kullanımı (%15,6-%3,3) 23 yaşından
büyüklerdedaha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine 23 yaşından büyükler, küçüklere göre
daha fazla sosyal medyayı kullandıkları (%77,1-%73,1) dolayısıyla da daha fazla vakit
harcadıkları (%89,7-%86,7)saptanmıştır. Üniversitenin sosyal medya araçlarını, 23 yaşından
küçükler daha fazla takip etmektedir (%93,3-%85,4). Fake (sahte) hesap ise, 23 yaşından
büyüklerde daha fazla olduğu anlaşılmaktadır (%60,4-%55,8).
Yapılan t testi sonuçlarına göre yaş açısından,geliştirilen ölçeğin alt bileşenleri olan
“iletişim”, “kullanım amacı”, “alternatif medya” ve “ölçeğin tamamı” açısından anlamlı bir
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farklılık yoktur, yani sosyal medyanın kullanımında yaş açısından benzerlik bulunmaktadır.
Her Bir Ölçek Öğesinin Katılım Düzeyine Göre Betimleyici Analizi
Aşağıdaki tabloda, geliştirilen “Sosyal Medya Kullanım Ölçeğinin” her bir maddesinin
yüzdelik dilimlere göre katılım düzeylerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
Md.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tablo3:Katılım Düzeyine Göre Betimleyici Analiz
İfadeler
1
2
3
4
Sosyal medyanın alternatif medya olduğunu düşünüyorum
,9
5,5
4,6
35,3
Sosyal medyada yer alan haberlerin gerçek olduğunu
4,6
10,1 9,6
30,7
düşünmüyorum
Sosyal medya ile öğrenmenin kolay olduğunu düşünüyorum
1,4
9,2
7,8
35,8
Sosyal medyayı bilgi almak amacıyla kullanıyorum
1,4
5,5
4,6
42,2
Sosyal medyayı arkadaşlarımı takip etmek için kullanıyorum
4,1
7,8
11,0 42,7
Sosyal medyayı zaman geçirmek için kullanıyorum
2,3
6,9
18,8 40,4
Zaman zaman kaç kişi tarafından takip edildiğimi kontrol ederim 12,4 11,0 16,1 20,6
Sosyal medyayı merak ettiklerimi / ilgi duyduklarımı takip etmek 2,3
6,0
4,1
42,2
amacıyla kullanıyorum.
Sosyal medyayı oyun için kullanıyorum
17,4 5,5
16,1 22,5
Sosyal medya ile fikirlerimi rahatlıkla paylaşabiliyorum
26,6 29,8 13,8 18,8
Sosyal medyanın özgürlük alanı olduğunu düşünüyorum
4,1
6,4
11,0 33,0
Zaman zaman kaç kişi tarafından takip edildiğimi kontrol ederim 4,6
6,4
11,5 41,7
Sosyal medya ile iletişim kurmanın kolay olduğunu
,5
9,6
10,1 40,8
düşünüyorum
Sosyal medya yüz yüze veya telefonla ifade edemeyeceğim
8,7
11,9 11,9 26,1
duygu ve düşüncelerimi kolaylıkla ifade etmemizi sağlamaktadır
Arkadaşlarımın düşüncelerimi, fotoğraflarımı veya
5,0
10,6 16,5 36,2
beğendiklerimi diğer insanlarla paylaşıyor olmasından mutluluk
duyuyorum
1 Hiç katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 Katlıyorum ve 5 Kesinlikle katılıyorum

5
53,7
45,0
45,9
46,3
34,4
31,7
39,9
45,4
38,5
11,0
45,4
35,8
39,0
41,3
31,7

“Alternatif medya” görsel ve yazılı medyanın dışında, doğru ve güvenilir haberciliğe
ulaşmak için kullanılan muhalif medya olarak tanımlanmaktadır (Karaca, 2002). Sosyal
medya araçları hem üretip hem de tüketmeye imkân sağlamaktadırlar. Bundan dolayı
“vatandaşlık gazeteciliği” denilen, bu platformlarda hesabı olan herkesin haber kaynağı
olabileceği bir olgu ortaya çıkmıştır. Vatandaş gazeteciliğinin yaygınlaşması ile birlikte
sosyal medyanın alternatif medya olma özelliği de artmaktadır. Katılımcıların %89’u sosyal
medyanın alternatif medya olduğunu düşünerek (md.1) sosyal medya kullanıcılar tarafından
temsil ettiği alternatif medya niteliğiyle de değerlendirilmektedir.Bu yaklaşım, sosyal
medyanın bir alternatif medya olduğu düşüncesini desteklemektedir. Yapılan araştırmalarda
sosyal medya araçları ile yalpan haber paylaşımlarında etik problemler ve dezenformasyonla
karşılaşılmaktadır (Bingöl, Şahinoğlu, 2014). Katılımcıların %75,4’ü sosyal medyada yer alan
haberlerin gerçek olduğunu düşünmediklerini (md.2) ifade ederek bu aştırma sonuçlarını
desteklemektedirler. Sosyal medyayı en yaygın ve ekin kullanan kitlelerin gençler olduğunu
söylemek şaşırtıcı olmaz. Öğrenciler sosyal medyayı işbirlikli öğrenme, araştırma, kulüpler
kurma, grup ödevlerini yapma gibi birçok eğitsel faaliyetlerinde kullanmaktadırlar (Altunbaş,
2014). Sosyal medya, çok kısa sürede toplumu büyük bir kesimi tarafından habere ve bilgiye
ulaşmada ilk müracaat edilen yol olarak tercih edilmektedir. Bu durum yapılan çalışmaya da
yansımıştır. Katılımcıların % 88.5’i sosyal medyayı bilgi almak amacıyla kullandıklarını
belirtmişlerdir (md.4). İletişimin tek yönlü yapısını tamamen değiştiren, hem bireyler hem de
419

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

kurumlar tarafından çok farklı kullanım alanları olan sosyal medya araçlarının ilk ortaya
çıkma amacı yeni arkadaşlar bulmak ve iletişimi hızlandırmak idi. Katılımcıların %77.1’i
sosyal medya araçlarını arkadaşlarını takip etmek için kullandığını söyleyerek, araçların hala
arkadaş ilişkilerinde önemli olduğunu ortaya koymuşlardır (md.5). Yapılan araştırmalarda
akıllı telefonlardan internete bağlanma oranı % 50 civarındadır ve bir üniversite öğrencisibir
günde ortalama 3.6 saatini akıllı telefonlarında geçirmektedirler. Bu oran bilgisayar başında
geçirdikleri zamandan daha fazladır. Akıllı telefon kullanımının artması ve sosyal ağların
akıllı telefonlara yönelik özelliklere yoğunlaşması sosyal medyada geçirilen zamanı her geçen
gün arttırmaktadır. Katılımcıların %72.1’i sosyal medyayı zaman geçirmek için
kullandıklarını ifade etmişlerdir (md.6).Sosyal medya araçlarında, özellikle Twitter’da takipçi
sayısı etkileyeceğiniz insanların sayısı ile doğru orantılıdır. Bundan dolayı kullanıcılar takipçi
sayılarının durumuna özen göstermektedirler. Katılımcıların %60.5’i zaman zaman kaç kişi
tarafından takip edildiklerini kontrol ettiklerini söylemişlerdir (md.7). Sosyal medyanın
hayatımıza girmesi ile sınıflar ve ülkeler arsındaki sınırları kaldırmaktadır. Bulunduğumuz
yerden dünyanın uzak bir köşesindeki insanlarla iletişim kurabilmekte, beğendiğimiz ünlü
kişileri veya devlet adamlarını sosyal medya hesaplarından takip ederek onlar hakkında daha
fazla bilgiye sahip olabilmekteyiz. Yapılan çalışmaya katılanların da %87,6’sı sosyal medyayı
merak ettiklerini/ilgi duyduklarını takip etmek için kullandıklarını belirtmiştir (md.8). Sosyal
medya araçları özellikle gençler tarafında interaktif oyun oynamak içinde kullanılmaktadır.
Katılımcıların %51’i sosyal medyayı oyun için kullandığını ifade etmiştir(md.9). Bu oran
diğer çalışmalarla kıyaslandığında oldukça yüksektir. Mesela, Ege Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan bir araştırmada katılımcıların %2,8’i interaktif oyun
oynamak, %0,3’de interaktif olmayan oyun oynamak, için sosyal medyayı kullandıklarını
belirtmişlerdir (Vural ve Bat, 2010). Katılıcılar sosyal medyayı özgürlük alanı olarak
görmelerine karşın fikirlerini sosyal medyada rahatlıkla paylaşanların oranının %29,8 olduğu
ortaya çıkmıştır (md.10). Katılımcılar %78,4 gibi yüksek bir oranla sosyal medyanın özgürlük
alanı olduğunu düşünmektedirler (Md.11). Fakat fikirlerimi rahatlıkla sosyal medyada
paylaşabiliyorum diyenlerin oranı sadece %29,8’dir (md.10).Katılımcıların 77,5’i zaman
zaman kaç kişi tarafından takip edildiklerini kontrol ettiklerini ifade etmişlerdir (md.12).
Sosyal medya dramatik bir hızda iletişim kurma biçimimizi değiştirmektedir. Bu bağlamda
katılımcıların %80,7’si sosyal medya ile iletişim kurmanın kolay olduğunu düşündüklerini
belirtmişlerdir (md.13). Bireylerin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanmaları, kişilerin
yüz yüze ifade edemediklerini daha rahat bir şekilde ifade etmelerine imkân sağlamaktadır.
Katılımcıların %67.4’ü sosyal medyada yüz yüze veya telefonla ifade edemeyeceği duygu ve
düşüncelerini kolaylıkla ifade edebildiklerini belirtmişlerdir (md.14).Sosyal medyanın gücü
yaptığımız paylaşımların diğer kullanıcılar tarafından da paylaşılarak çok kısa sürede geniş
kitlelere
ulaşmasından
kaynaklanmaktadır.
Katılımcıların%67.9’u
arkadaşlarının
düşüncelerini, fotoğraflarını veya beğendiklerini diğer insanlarla paylaşıyor olmaktan
mutluluk duyduklarını ifade etmişlerdir (md.15).
Sosyal Medya Araçlarının
Kıyaslanması

“Sosyal

Medya Kullanım Ölçeği” Açısından

Sosyal medya araçları açısından sosyal medya kullanım ölçeği t testi yapılarak
kıyaslanmıştır. Sosyal medya araçlarını evet kullanıyorum diyenler ile hayır kullanmıyorum
diyenler açısından ölçek verileri değerlendirildiğinde, facebook – twitter ve linkedln açısından
“iletişim” alt başlığında, önemli bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Yani iletişim sosyal
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medya açısından önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloya
bakıldığında, bir başka farklılık ise “instagram” açısından kullanım amacına göre değişiklik
olduğu anlaşılmaktadır. Instagram, fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal medya sitesi olduğundan
dolayı iletişimden ziyade daha çok fotoğraf veya video paylaşım amaçlı kullanılmaktadır.
Tablo4: Sosyal Medya Araçlarının “Sosyal Medya Kullanım Ölçeği” Açısından Kıyaslanması
Alternatif Medya
Kullanım Amacı
İletişim
Ölçeğin Tamamı
Ort.
T.test
Ort.
T.test
Ort.
T.test
Ort.
T.test
Evet
12,4
23,4
15,7
51,6
Facebook
1,8
,012
5,3*
,636
Hayır
12,8
24,2
15,1
52,2
Evet
12,5
,086
23,6
,583
15,8
5,4*
52,0
1,8
Twitter
Hayır
12,5
23,5
15,1
51,2
Evet
12,5
,804
23,4
3,5*
15,6
,194
51,7
,7
Instgram
Hayır
12,5
23,7
15,6
51,8
Evet
12,2
,518
24,2
1,219
14,2
3,8*
50,7
1,6
Lınkedln
Hayır
12,5
23,5
15,7
51,8
* Sig.<,05 (Anlamlı farklılık)

Sahte Hesap Kullanımının “Sosyal Medya Kullanım Ölçeği” Açısından
Kıyaslanması
Fake / sahte hesabı olanlar ile olmayanlar açısından “kullanım amacına” göre farklılık
olduğu tespit edilmiştir. Yine ölçeğin tamamı açısından fake hesabı olanlar ile olmayanlar
açısından farklılık gözükmektedir. Fake hesabı olanların olmayanlara göre ölçek oranlarında
artış olduğu tespit edilmiştir.
Tablo5: Sahte Hesap Kullanımının “Sosyal Medya Kullanım Ölçeği” Açısından Kıyaslanması
Fake Hesap
Ortalama
T testi
Alternatif Medya
Evet
13,5714
2,243
Hayır
11,0870
Kullanım Amacı
Evet
26,1349
18,090*
Hayır
20,1413
İletişim
Evet
16,7778
,713
Hayır
14,0870
Ölçeğin Tamamı
Evet
56,4841
5,484*
Hayır
45,3152
* Sig.<,05 (Anlamlı farklılık)

Sonuç
Dijital teknolojiler giderek artan oranda ilerlemektedir. Bu bağlamda iletişim ve medya
sürekli gelişmektedir ve sosyal medya bu gelişimin en önünde bulunan bir iletişim yöntemidir.
Bu çalışmanın amacı nitel yöntem kullanarak YYÜ öğrencilerinin sosyal medya algısını
ölçmektir. Öğrencilerin sosyal medya araçlarını takip edip etmedikleriyle ilgili tanımlayıcı
düzeyde bilgiler elde edilmiş ve “iletişim”, “kullanım amacı”, “alternatif medya”, “özgürlük
alanı” alt başlıklarından oluşan “sosyal medya kullanım ölçeği” açısından üniversite
öğrencilerinin sosyal medya ile ilgili değerlendirmesine bakılmıştır.
En fazla kullanılan sosyal medya aracı %82,6 ile Facebook’tur. Öğrencilerin %75,2’si
sosyal medyayı sürekli kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %89,9’u üniversitenin resmi
sosyal medya araçlarını takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Sahte sosyal medya hesabı
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kullananların oranı %57,8’dir. Katılımcıların %89’u sosyal medyanın alternatif medya
olduğunu düşünerek, kullanıcılar tarafından temsil ettiği alternatif medya niteliğiyle de
değerlendirilmektedirler. Katılımcıların %75,4’ü de bu mecrada yer alan haberlerin
doğruluğuna inanmamaktadır. Katılımcıların % 88.5’i sosyal medyayı bilgi almak amacıyla
kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların %77.1’i sosyal medya araçlarını
arkadaşlarını takip etmek için kullandığını söyleyerek, araçların hala arkadaş ilişkilerinde
önemli olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun yanı sıra, araştırmada öğrencilerin sosyal
medyayı bir özgürlük alanı olarak görmelerine karşın fikrîlerini serbestçe paylaşma konusunda
çok istekli olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı etkin olarak kullandıkları
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Fakat bu etkin kullanım daha çok ders dışı faaliyetler için
olduğundan dolayı platformlar öğrencilerin ders çalışma davranışlarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Bundan dolayı, sosyal medya da ders çalışmayı cazip hale getirecek
uygulamalarla ders çalışma verimliliği arttırılabilir. Ayrıca, Öğrencilerin sosyal medyaya karşı
ilgisinin üniversite yönetimi tarafından eğitime yönlendirilmesi kaynakların artmasına ve ders
dışı faaliyetlerin zenginleşmesine yol açacaktır. Buna ek olarak, derslerde sosyal medya
kullanımı fırsat eşitliğine de katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda üniversite idaresinin gerekli
çalışmaları yaparak bu entegrasyonu sağlamaları gerekmektedir.
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TÜRKĠYE’DE SĠGORTA DAĞITIM KANALLARI VE SĠGORTA ACENTELERĠNĠN
SORUNLARINA YÖNELĠKBĠR ARAġTIRMA
Öğr.Gör.Recep ÇAKAR

Yrd.Doç.Dr. Ġsmail YILDIRIM

Öz

Sigortacılık sektöründe dağıtım kanalları poliçe üretiminde vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzde yıllık
üretilen sigorta primlerinin %60 gibi büyük bir bölümü sigorta acentelerinde üretilmektedir. Gerek sigorta primi
üretiminde gerekse müşteriyle birebir ilişki açısından büyük öneme sahip sigorta acentelerinin
karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunların çözümü büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışma sigorta acentelerinin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla
yapılmıştır. Çorum il merkezinde faaliyette bulunan 49 sigorta acentesi ile yüz yüze görüşülerek elde edilen
anketler yardımıyla veriler oluşturulmuştur. Araştırma neticesinde sigorta acentelerinin mesleki olarak
örgütlenememesi, bankaların sigortacılık faaliyetlerinden dolayı haksız rekabet yaşanması, sigorta şirketlerinin
acentelerin sorunlarını dile getirmemesi acentelerin karşılaştığı sorunların başında gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sigorta Dağıtım Kanalları, Sigorta, Acente, Sigorta Acente Sorunları

A STUDY ON INSURANCE DISTRIBUTION CHANNELS AND THE ISSUES
FACING INSURANCE AGENCIESIN TURKEY
Abstract
Distribution channels are essential for the insurance industry, especially in the policy filing
process.Today, up to 60% of all the insurance premiums generated in a year account for the insurance
agencies.The issues insurance agencies are facing and their solutions are of great importance as insurance
agencies are playing a key role in insurance premium generation and one-on-one customer relations.
This study aims to identify the issues insurance agencies face with and to develop solutions
accordingly.Research data was collected from 49 insurance agencies operating in the city center of Çorum using
face-to-face interview and survey methods.As a result of this study, it was found that the lack of occupational
organizations, unfair competition resulting from the insurance activities of banks and inability of insurance
companies to address the issues of their agencies are among the most important issues insurance agencies are
facing with.
Keywords: Insurance, Insurance Distribution Channels, Insurance,Agency, IssuesFacingInsuranceAgencies

1.GĠRĠġ
Sigorta, Latince bir kelime olup “güvence” anlamını ifade eden “sicurta” kelimesinden
Türkçe‟ye geçmiştir.Kişilerin muhtemel risklere karşı güvenlik gereksinimi duymasının bir
sonucudur (Güvel ve Güvel, 2004: 23). Amerikan Risk ve Sigorta Derneği sigortayı;
“Tesadüfi olarak meydana gelen maddi hasarların karşılanması, risklerin anlaşmaya varılmış
sigorta şirketlerine transfer edilmesi ve kayıpların sigortalılardan toplanan primlerden
karşılanmasıdır” şeklinde tanımlamıştır (Rejda, 2008: 19). Böylece sigortanın, maddi
kayıplara maruz kalanların kayıplarının yine sigortalılardan toplanan primlerle karşılandığı bir
sistem olduğu söylenebilir (Dorfman, 2002: 2).
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Sigorta sektörü bireylerin ve şirketlerin günlük yaşam ve faaliyetlerinin
sürdürülmesini sağlayarak onları ekonomik, iklimsel, teknolojik, politik ve demografik
risklere karşı korumaktadır (Insurance Europe, 2012: 3). Bu açıdan bakıldığında sigorta,
sosyal ve ekonomik hayatta kişilere ve şirketlere güven veren, yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline gelmektedir. Sigortaaynı zamanda fon üretme kapasitesi ile ülke sermaye
piyasalarının gelişmesine katkı sağlamaktadır (BaltenspergerandBodmer, 2011: 4-5).
Sigorta alıcıları, rekabet ortamında verilen risk yönetimi hizmetleri, sigortanın
kapsamı, sigorta şirketlerinin finansal gücü ve itibarı sigorta seçiminde belirleyici diğer
faktörler arasındadır (CumminsandDoherty, 2006: 390).Sigorta şirketleri sigorta alıcılarına
çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla ulaşmaktadırlar. Sigorta aracıları büyük çoğunlukla
sigorta şirketleriyle doğrudan doğruya irtibat kurmazlar. Sigorta aracıları sigorta şirketini
temsil eden ve şirket adına poliçe düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu bakımdan sigorta
aracıları sigorta sektörü için büyük öneme sahiptir.
Sigorta şirketleri çeşitli dağıtım kanalları kullanmaktadırlar. Poliçeler direkt olarak
sigorta şirketi tarafından satılabileceği gibi sigorta acentesi, brokerler, banka sigortacılığı,
internet sigortacılığı vb. aracılar vasıtasıyla da satılabilmektedir. Türkiye‟de sigorta
aracılarının sigorta prim üretim oranlarına bakıldığında sigorta acentelerinin ilk sırada geldiği
görülmektedir.
Sigorta acentelerinin hem sigorta şirketlerine hemde sigortacılık sektörüne büyük
katkılar sağladığı konuyla ilgilenen herkes tarafından kabul edilmektedir. Türkiye‟de sigorta
acentelerinin sorunlarını tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Sigortacılık
sektörünün sağlıklı işleyebilmesi, karlılıklarda artışların meydana gelmesi ve sürdürülebilmesi
sigorta acentelerinin etkin faaliyetleriyle gerçekleşecektir. Bu bakımdan sigorta acentelerinin
faaliyetleri esnasında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü ülkemizde sigortacılık
sektörünün işlevselliğini dahada artıracaktır. Çalışmamızın esas amacı da budur. Bu
çalışmada sigorta acentelerinin teorik temellerine dair bazı açıklamalardan sonra sigorta
acentelerinin sorunlarının tespitine yönelik uygulanan anket çalışmasına dair bulgular
değerlendirilecektir.
2.TÜRKĠYE’DE SĠGORTACILIK SEKTÖRÜ VE DAĞITIM KANALLARI
Türkiye‟de sigortacılık sektörü dinamik yapısıyla her geçen yıl büyüme göstermiştir.
Türkiye‟nin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli ve buna karşılık sigortalılık oranının düşük
kalması Türk sigorta pazarını cazip hale getirmektedir.
Ernst&Young‟ın “Sigortacılık Öngörüleri 2013” raporunda, Türkiye‟nin genç nüfus
potansiyeli ve artan nitelikli insan gücü, sigortacılık sektörüne yönelik yapılan yasal
düzenlemeler neticesinde Asya ve Avrupa‟daki yatırımcıların ilgisini Türkiye‟ye yönelteceği
öngörülmektedir. Bu raporda Türk sigortacılık sektörünün, diğer gelişme gösteren sektörlerin
başarısıyla birlikte içinde bulunduğu coğrafyada lider ve belirleyici bir konuma sahip olacağı
belirtilmiştir.
Türk sigorta pazarıyla uluslararası sigorta pazarları karşılaştırıldığında henüz
Türkiye‟de sigortacılık sektörününyeterli düzeye sahip olmadığı açıkça görülmektedir.Tablo
1‟de Türkiye sigortacılık sektörünün uluslararası karşılaştırması yer almaktadır.
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Tablo1: Dünya ve Türkiye Sigortacılık Sektörü Seçilmiş İstatistikleri (2013)
Prim Üretimi Dünyadaki Primlerin GSYİH‟ya
Kişi başı
(milyon $)
Payı (%)
Oranı(%)
Prim ($)
Dünya
4.640.941
100
6,28
652
İngiltere
329.643
7,1
11,5
4.561
Fransa
254.754
5,49
9,0
3.736
Almanya
247.162
5,33
6,7
2.977
AB 28
1.494.318
30,4
7,82
2.680
Türkiye
12.700
0,27
1,5
166
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği 2013 Faaliyet Raporu
2013 yılı Türkiye‟nin prim üretimi İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa‟nın
gelişmiş ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça yetersiz görünmektedir. Primlerin GSYİH‟ya
oranına bakıldığında Türkiye dünya ve Avrupa ortalamasının çok altındadır. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının düşük olduğu bir gerçektir. Bu nedenle sigorta
primleri çoğu zaman bireylere ek maliyet yüklemektedir. Türkiye‟de bireyler zorunlu
olmadıkça sigortaya yönelmemektedirler.
Prim üretimi sigortacılık sektörünün gelişmişlik düzeyini gösterir. Dünya ve Avrupa
Birliği ülkeleri rakamlarına bakıldığında Türkiye‟nin sigortacılık alanında daha gideceği çok
yol olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye‟de sigorta konusundaki potansiyel, zorunlu
sigortaların artması, sigorta bilincinin yaygınlaşması, Bireysel Emeklilik için devlet desteği,
sigorta acentelerine bireysel emeklilik aracılığı yetkilerinin verilmesi sigortacılık
sektörümüzün güçlü yönlerini oluşturmaktadır.
Sigorta sektörü halkın sigorta bilinci ve refah seviyesinin artmasına bağlı olarak
büyüyen bir sektördür. Ülke ekonomisine sağladığı kaynak ve istihdam olanakları itibariyle
küresel anlamda da hızla büyüyerek gelişen bir sektör konumundadır. Sektörde prim
üretimleri sigorta şirketleri, acenteler, bankalar ve brokerler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
Tablo 2: Türkiye‟de Üretilen Sigorta Primlerinin Satış Kanalları Bazında Dağılımı
2012

Yazılan
Primlerin
Satış Kanalı

Yıllık Prim
Tutarı (TL)

Merkez
Acente
Bankasürans
Broker
Diğer
Toplam

1.338.565.935
11.943.292.256
4.504.097.011
2.040.694.423
19.826.649.626

2013
Satış
Kanalı
Payları (%)
6,75
60,24
22,72
10,29
100,00

Yıllık Prim
Tutarı (TL)
1.566.471.686
14.496.136.046
5.670.226.977
2.496.781.024
24.229.615.733

2014
Satış
Kanalı
Payları (%)
6,47
59,83
23,40
10,30
100,00

Yıllık Prim
Tutarı (TL)
1.615.940.963
15.310.275.593
5.868.604.918
2.820.210.463
374.520.745
25.989.552.682

Satış
Kanalı
Payları (%)
6,22
58,91
22,58
10,85
1,44
100,00

Kaynak: http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909

Tablo 2 Türkiye‟de üretilen sigorta primlerinin satış kanalları bazında dağılımlarını
göstermektedir. Türkiye‟de sigorta primi üretimi her yıl düzenli olarak artış göstermektedir.
Prim üretiminde en büyük payı (%58,92) sigorta acenteleri almaktadır. Türkiye‟de üretilen
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primlerin yarıdan fazlası sigorta acenteleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor olması sigorta
acentelerinin önemini daha da artırmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren reasürans şirketleri, sigorta şirketleri, acenteler, brokerler,
aktüer ve eksperler istihdam açısından önemli bir yere sahiptir(Çelikkol ve Dalkılıç, 2010:
73). Sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez ve bölge teşkilatlarında pazarlama personeli de
dahil
olmak
üzere2014
yılı
itibariyle
toplam
19.353
kişi
istihdam
edilmektedir(http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909). Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine kayıtlı acente sayısı ise 15.787‟dir (TOBB,2015).
3.LĠTERATÜR TARAMASI
Sigorta sektörünün sorunları tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin yapılan çalışmalar
mevcut olup bu kısımda, yapılan çalışmalar özetlenecektir.
Demirdağ (2013) yapmış olduğu çalışmada, sigorta acente sayısının Türkiye‟de yeterli
sayıda olduğunu ancak bankalarında sigortacılık faaliyeti gerçekleştirmelerinin hem haksız
rekabete yol açtığı hem de hizmet kalitesini düşürerek sektöre olumsuz etki yaptığını
vurgulanmıştır. Ayrıca sigorta acentelerinin sorunlarının ortak olduğuna vurgu yapılarak ortak
problemlerin üstesinden gelmek amacıyla mesleki örgütlenmelerin güçlendirilerek sektörün
oyuncularının birlikte çalışmasıyla profesyonel sigortacılık anlayışına geçilebileceğini ifade
etmiştir.
Aktaş (2013) yaptığı çalışmada, sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumların
karmaşık, çok çeşitli yapılardan oluştuğu, özel kanunla kendilerine sigortacılık yapma hakkı
verilen bu alanda uzman olmayan kuruluşların fazlalığına değinerek bu uygulamanın da
haksız rekabeti doğurduğunu vurgulamıştır. Aktaş‟a göre, yoğun rekabet sonucu zor durumda
kalan acentelerin bağlı acente yapısı bozulmuş ve acenteler birden fazla sigorta şirketiyle
çalışmaya başlamıştır. Hasar/pirim oranının bozukluğundan kaynaklanan zararlar acentelere
yüklenerek acentelik sözleşmeleri fesih edilmektedir. Oysa acenteler doğacak rizikoları
önceden öngörme yetkisine ve kabiliyetine sahip değildir.
Kamilçelebi (2012) çalışmasında, sigortacılık alanında eğitim veren üniversite ve
mezun sayısının yeterli düzeyde olduğu ancak sektörde sigortacılık eğitimi almış çalışan
sayısısın az olduğunu vurgulamıştır. Bunun sebebinin üniversite sanayi işbirliği olanaklarının
yetersizliğinden kaynaklandığınıbelirtmiştir. Ayrıca sigortacılığın gelişimi için sigortacılığın
önemi ve gerekliliği konularında halkın bilinçlendirilmesi, sigortaya teşvik edilmesi, sektöre
güvenin sağlanarak sigortanın sadece trafik, kasko ve emeklilik konularından ibaret
olmadığını çalışmasında savunmuştur.
Çelikkol ve Dalkılıç (2010) sigorta sektörünün rekabet gücünün artırılması ve sektörün
gelişimi için nitelikli insan gücünün önemi yapmış oldukları çalışmalarında ifade etmişlerdir.
Bu bakımdan üniversitelerde sigortacılık programlarında sektörü ve gelişmeleri sürekli takip
eden aynı zamanda sürekli araştırma ve öğrenmeye teşvik eden müfredatların oluşturulması
gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda sigortacılık eğitimi alan öğrencilerin etkin bir staj
dönemi geçirmesi için üniversite sigorta şirketi arasındaki koordinasyon yapılarak öğrencilere
sigortacılık alanında aldıkları bilgilerle uygulamayı birleştirmeleri sağlanmalıdır.
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Çiftçi (2010) yaptığı çalışmada ülkelerin kalkınması için önemli bir kaynak sağlayan
sigorta sektörünün kaynaklarının etkin ve karlı kullanılarak kazanç oranlarının artırılması
sektörün büyümesini beraberinde getireceğini belirtmiştir. Çiftçiye göre,sigorta şirketlerinin
rekabet dolayısıyla ve yetkin insan kaynağından yoksunluğu sebebiyle prim hesaplama ve
tahsilatlarında yaşanan problemler etkin bir risk yönetimi gerçekleştirememesine neden
olmaktadır. Eğitimli insan kaynağı eksikliği ve birçok acentenin sigortacılığı tali iş olarak
yürütmesi sigortacılığa yeterince talep yaratılamamasına yol açmıştır. Ayrıca sektörde
uzmanlaşmalar teşvik edilerek atıl bulunan potansiyelin kullanılması sektörün hızlı gelişimini
sağlayacağı vurgulanmıştır.
Literatürde doğrudan doğruya sigorta acentelerinin sorunlarını araştırmaya yönelik
yapılan çalışmalar yeteri kadar yer almamaktadır. Bu çalışmanın bu yönüyle literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
4.SĠGORTA ACENTELERĠN SORUNLARININ
UYGULAMA

TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR

4.1. Amaç
Araştırmanın amacı Çorum ilinde faaliyette bulunan sigorta acentelerinin sorunlarının
tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi için dayanak teşkil etmek.
4.2. Önem
Türkiye‟de sigorta prim üretiminin yaklaşık % 60‟ı sigorta acenteleri tarafından
gerçekleştirilmektedir. (Türkiye Sigorta Birliği, 2015). Sektörün sunduğu sigortacılık
hizmetinin tanıtımı, pazarlanması ve satış sonrası hizmetler konusunda genellikle muhatap
olan acentelerin sorunlarının tespit edilmesi sektörün gelişimi için yapılacak iyileştirmelerde
referans alınacaktır. Literatürdeki çalışmalar genellikle sigorta şirketlerinin sorunlarına
yönelik olarak yapılmış bu çalışmada ise sektörün görünmeyen yüzü olan acentelerin
sorunları ele alınarak sektörün gelişimi için katkı sunacaktır.
4.3. Kapsam ve Sınırlama
Sigorta acenteleri faaliyete başlamadan önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) nezdindeki levhaya kayıt olmaları gerekmektedir. Faaliyet gösteren sigorta
acentelerinin bilgileri TOBB ve illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarından öğrenilebilir. Bu
çalışmada TOBB ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının sigorta acenteleri listesi birlikte
dikkate alınmıştır. Sigorta acenteleri ziyaretlerinde TOBB sigorta acenteleri listesinin güncel
olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı Çorum ili merkezinde Ticaret ve Sanayi Odasına
Kayıtlı tüm acenteler araştırma kapsamına alınmıştır.Çorum Ticaret ve Sanayi Odası‟ndan
alınan verilere göre 17 Mart 2015 tarihi itibari ile Çorum merkezde kayıtlı 59 acente
bulunmaktadır. Acentelerin 49 una ulaşılarak anket formu doldurulmuştur. Türkiye‟deki
acentelerin tamamına ulaşmak zaman ve maliyet gibi olanaksızlıklar sebebiyle çalışma Çorum
ili ile sınırlandırılmıştır.
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4.4. Yöntem
Çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anket soruları iki
bölümden oluşmuş; ilk bölümde acentelerin profillerinin tespitine yönelik 8 soru, ikinci
bölümde acentelerin sorunlarına yönelik 13 soru bulunmaktadır. İkinci bölümdeki sorular
beşli likert ölçeğinde hazırlanmış, 1-5 kadar „Kesinlikle Katılmıyorum-Kesinlikle
Katılıyorum‟ şeklinde derecelendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde aritmetik ortalama aralıkları aşağıdaki
şekilde yorumlanmıştır (Tekin, 2009).
1,00 – 1,80 Kesinlikle Katılmıyorum
1,81 – 2,60 Katılmıyorum
2,61 – 3,40 Kararsızım
3,41 – 4,20 Katılıyorum
4,21 – 5,00 Kesinlikle Katılıyorum
4.5. Bulgular
Sigorta acentelerinin sorunlarının tespitine yönelik yapılan araştırma bulguları iki
kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda acentelerin profil özelliklerinin olduğu, ikinci kısımda da
acentelerin sorunlarının tespitine yönelik soruların analiz edildiği bölüm bulunmaktadır.
Analizde kullanılan ölçeğin Güvenilirlik analizinde Alfa katsayısı (Cronbach Alpha
Coefficient) esas alınmıştır.Güvenilirlik analizi, ölçeğe göre hazırlanmış anketlere verilen
yanıtların tutarlı olup olmadığını ölçmektedir.
Alfa katsayısı, ölçekte bulunan “k“ ifadesinin varyansları toplamının genel varyans
sayısına oranlanmasıyla bulunan ağırlıklı standart değişimlerin ortalamasını ifade etmektedir.
Alfa katsayısı, ölçeklerin güvenilirliğini aşağıdaki katsayılara göre sınıflandırmaktadır.
(Özdamar, 1999: 513-522).
0.00 ≤ α < 0.40 Ölçek Güvenirliği Yok,
0.40 ≤ α < 0.60 Düşük Güvenilir Ölçek,
0.60 ≤ α < 0.80 Güvenilir Ölçek,
0.80 ≤ α < 1.00 ÖlçekGüvenirliği Yüksek.
Tablo 3: Çalışmanın Güvenilirlik Analiz Sonucu
Cronbach Alpha
Değeri

Geçerli
Örneklem Sayısı

Soru Sayısı

,723

48

13

Çalışmada 49 anketin tamamı esas alınıp güvenilirlik analizi yapıldığında sonuç %70‟in
altında çıkmaktadır. Güvenilirliği düşüren 1 anket analizden çıkartılmıştır. Anketin
güvenilirlik analizi sonuçları0.723olarak hesaplanmıştır. Bu katsayı ile güvenilir bir anket
kategorisini girmektedir. Acentelerin profillerine yönelik sonuçlar yorumlanırken 49 anketin
tamamı dahil edilmiştir.
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4.5.1. Acentelerin Hukuki Yapılarına ĠliĢkin Göstergeler
Bu çalışmada sigorta acentelerinin profillerine yönelik elde edilen sonuçlar frekans
dağılımları ve yüzde dağılımları esas alınarak yorumlanmıştır. Tablo 4, ankete katılan sigorta
acentelerinin profil özelliklerine yönelik bulguları içerir.
Tablo 4: Araştırmaya Dâhil Edilen Sigorta Acentelerinin Profil Yapılarının Dağılımı
Sigorta Acentelerinin Hukuki Yapısı
Gerçek Kişi
Limited Şirket
Anonim Şirket
Toplam
Sigorta Acentelerinin Faaliyet Süreleri
1 yıl ve daha az
1-5 yıl
5-10 yıl
10 yıl ve üstü
Toplam
Acentelerin ÇalıĢtığı Sigorta ġirketi Sayısı
1 Sigorta Şirketi
2 Sigorta Şirketi
3 Sigorta Şirketi
4 Sigorta Şirketi
5 Sigorta Şirketi ve Üstü
Toplam
Acentede ÇalıĢanKiĢiSayısı
1 Sigorta Personeli
2 Sigorta Personeli
3 Sigorta Personeli
4 Sigorta Personeli
5 ve üstü
Toplam

Sayı

Yüzde

22
25
2
49

44,9
51,0
4,1
100,0

3
3
10
33
49

6,1
6,1
20,4
67,3
100,0

3
4
13
5
24
49

6,1
8,2
26,5
10,2
49,0
100,0

4
15
12
10
8
49

8,2
30,6
24,5
20,4
16,3
100,0

Araştırmaya dahil edilen sigorta acentelerinin özelliklerinin dağılımlarına bakıldığında
(Tablo 3); yarıdan fazlasının (%55,1) tüzel kişiliğe sahip olduğu görülmektedir. Ankete
katılan sigorta acentelerinin faaliyet süreleri incelendiğinde 33 sigorta acentesi (%67,3) 10 yıl
ve daha üzeri bir süredir faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Yeni kurulan yani faaliyet
süresi 1 yıl ve daha altında olan sigorta acentesi 3 (%6,1)‟dir. Sigorta acentelerinin çalıştığı
sigorta şirketi sayılarına bakıldığında 5 ve üzeri sigorta şirketiyle çalışan acentelerin sayısı 24
(%49)‟dur. Sigorta acentelerinde çalışan personel sayısına bakıldığında acentelerin 45‟inde
(%91,8) 2 ve üzeri personel istihdam edilmektedir. Ankete katılan acentelerin uzun süredir
faaliyetlerini devam ettirdiği ve çalıştığı sigorta şirketi sayısını artırarak müşterilerine farklı
fiyat ve türde poliçe sunduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Sigorta Acente Sahipleri/Müdürlerinin Eğitim Durumlarının Dağılımı
Eğitim Durumu
Lise ve Dengi
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise ve Üniversitede Sigortacılık Eğitimi Alma Durumu
Evet
Hayır
Yanıtsız
Toplam

Sayı

Yüzde

26
12
10
1
49

53,1
24,5
20,4
2,0
100,0

8
40
1
49

16,4
81,6
2,0
100,0

Sigorta acentelerinin sahipleri (gerçek kişiler) ve müdürlerinin (tüzel kişiler) eğitim
durumlarının dağılımları incelendiğinde (Tablo 5); 26 acente sahibi/müdürü (%53,1) lise ve
dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Lise ve üniversitede sigortacılık eğitimi alıp
almama durumlarına bakıldığında 40 acente sahibi/müdürü (%81,6)‟sı herhangi bir
sigortacılık eğitimi almadığı görülmektedir. Sigortacılık teknik bilginin yoğun olarak
kullanıldığı bir sektör olmasına rağmen bu işin içinde olan acente sahipleri/müdürleri lise ve
üniversite eğitimleri boyunca herhangi bir sigortacılık eğitimi almadığı görülmektedir.
Mesleğin içinden gelerek uygulamayla teknik bilgi ve beceri kazandıkları görülmektedir.
Tablo 6: Sigorta Acentelerinin Faaliyet Hacimlerine Yönelik Dağılım
Yıllık Sigorta Primi Üretim Tutarı
0-100.000 TL
100.001-250.000 TL
250.001-500.000 TL
500.001-750.000 TL
750.001- üstü
Yanıtsız
Toplam
Aylık Satılan Ortalama Poliçe Sayısı
0-150 Adet
151-300 Adet
301-450 Adet
451-üstü
Yanıtsız
Toplam

Sayı

Yüzde

1
6
8
10
23
1
49

2,0
12,2
16,3
20,4
46,9
2,0
100,0

11
16
6
15
1
49

22,4
32,7
12,2
30,6
2,0
100,0

Sigorta acentelerinin faaliyet hacimlerine göre dağılımları incelendiğinde (Tablo 6);
750.000 TL ve üstü yıllık prim üretimiyle çalışan acente sayısı 23 (%46,9)‟tür. Aylık satılan
poliçe adedine bakıldığında 151-300 adet arası poliçe satan acente sayısı 16 (%32,7)‟dir. 450
ve üstü poliçe aylık ortalama poliçe satan acente sayısı ise 15 (%30,6)‟dır.
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3.5.2 Acentelerin Sorunları
Sigorta acentelerinin sorunlarına yönelik yöneltilen cümlelerden sigorta acentelerinin
vermiş olduğu yanıtlar Tablo 7‟da yer almaktadır.

Sorular
Bankaların sigorta faaliyetlerinden
dolayı haksız rekabet yaşanmaktadır.
Sektördeki aşırı rekabet acente
karları düşürmektedir.
Sigorta Acenteleri mesleki olarak
örgütlenememektedir.
Sigorta şirketinin hasar ödemelerini
zamanında yapmaması acenteleri zor
duruma düşürmektedir
Sigorta aracılık komisyon oranları
yeterli değildir.
Zorunlu sigorta uygulamaları yeterli
değildir.
Gururla sigorta acentesiyim
diyebiliyorum.
Sektörde yetişmiş işgücü bulmakta
zorlanıyorum.
Mevcut yasal düzenlemeler sigorta
acentelerinin aleyhinedir.
Sigorta sektörü güvenilir bir sektör
olarak görülmektedir.
Çalışmamın karşılığını maddi ve
manevi alıyorum.
Sigorta şirketleri acentelerinin
haklarını korumaktadır.
Sigorta şirketleri acentelerin
sorunlarını dile getirmektedir.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 7: Sigorta Acentelerinin Sorunlarına Yönelik Frekans Dağılımları

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Ort.

1

2,1

0

0,0

1

2,1

14

29,2

32

66,7

4,58

1

2,08

1

2,08

3

6,25

17

35,42

26

54,17

4,38

1

2,1

2

4,2

7

14,6

14

29,2

24

50,0

4,21

2

4,2

2

4,2

2

4,2

22

45,8

20

41,7

4,17

2

4,2

3

6,3

7

14,6

15

31,3

21

43,8

4,04

2

4,2

1

2,1

7

14,6

21

43,8

17

35,4

4,04

2

4,2

5

10,4

6

12,5

17

35,4

18

37,5

3,92

1

2,1

5

10,4

8

16,7

19

39,6

15

31,3

3,88

0

0,0

3

6,3

20

41,7

12

25,0

13

27,1

3,73

3

6,3

9

18,8

5

10,4

24

50,0

7

14,6

3,48

6

12,5

9

18,8

12

25,0

17

35,4

4

8,3

3,08

10

20,8

16

33,3

11

22,9

8

16,7

3

6,3

2,54

13

27,1

10

20,8

16

33,3

6

12,5

3

6,3

2,50

Tablo 7‟de görüldüğü üzere “bankaların sigorta faaliyetlerinden dolayı haksız rekabet
yaşanmaktadır”, “aşırı rekabet acentelerin karlarını düşürmektedir”, “sigorta acenteleri
mesleki olarak örgütlenememektedir” ibareleri sigorta acenteleri tarafından ağırlıklı olarak
“kesinlikle katılıyorum” şeklinde tasdik edilmiştir.
Sigorta acenteleri “sigorta şirketinin hasar ödemelerini zamanında yapmaması
acenteleri zor duruma düşürmektedir” ve “sigorta aracılık komisyon oranları yeterli değildir”
ibarelerine “katılıyorum” şeklinde yanıt vermişlerdir. Sigorta sektörünün yasal düzenlemelere
bakış açısı için sorulan “zorunlu sigorta uygulamaları yeterli değildir” ve “mevcut yasal
düzenlemeler sigorta acentelerinin aleyhinedir” ibarelerine “katılıyorum” şeklinde yanıt
vermişlerdir. Sigorta acenteleri “çalışmamın karşılığını maddi ve manevi alıyorum”, sigorta
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şirketleri acentelerinin haklarını korumaktadır” ve “ sigorta şirketleri acentelerin sorunlarını
dile getirmektedir” ibarelerine ağırlıklı olarak “kararsızım” şeklinde yanıt vermişlerdir.
4.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Sigorta insanların hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Sahip oldukları değerleri
meydana gelebilecek risklere karşı güvence altına almak her bireyin önceliklerinden birisidir.
Ülkemizde sigortalılık ve sigorta bilinci son zamanlarda yaygın hale gelse de henüz istenilen
düzeyde değildir. Zorunlu sigortalara yönelik yapılan yasal düzenlemeler (örneğin tapu
işlemlerinde, elektrik, su aboneliklerinde istenilen zorunlu deprem sigortası gibi) sigortalılık
oranlarını biraz olsun yukarı çekmiştir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda
sigortalılık oranımız alt seviyelerde kalmaktadır.
Sigortanın sosyo-ekonomik krizlerin önüne geçmek, toplanan primlerin ekonomiye
kazandırılmasıyla yatırımların önünü açmak ve ekonomiye uzun vadede fon temin etmek gibi
işlevleri bulunmaktadır. Uluslararası alanda bakıldığında bugün gelişmiş ülkelerde sigorta
sektörünün fon yaratma kapasitesi büyük oranda işlevsel haldedir ancak ülkemiz açısından
değerlendirdiğimizde sigorta sektörünün ekonomiye kaynak sağladığını söylemek mümkün
olmamaktadır.
Sigorta şirketleri müşterilere sigorta poliçelerini doğrudan yâda sigorta aracıları
vasıtasıyla sunmaktadırlar. Türkiye‟de üretilen sigorta priminin yarıdan fazlası sigorta
acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye‟de sigorta acentelerinin bu pozisyonu
onların önemini dahada artırmaktadır. Sigorta prim üretiminde önemli paya sahip olan sigorta
acentelerinin sorunlarının varlığı ve bu sorunların çözümü elbette ki ele alınması gereken
önemli konular arasındadır.
Sigorta acentelerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Çorum
ilinde faaliyet gösteren 49 sigorta acentesine anket uygulanarak veriler toplanmıştır.
İstatistiksel analize tabi tutulan verilerden elde edilen sonuçlar sektörde önemli bir yere sahip
olan acentelerin gelişimi için katkı sunacaktır.
Sigorta acentelerinin en önemli sorunları arasında rekabet gelmektedir. Sigorta
acenteleri bankaların sigortacılık faaliyetlerinden dolayı haksız rekabet yaşandığı
görüşündedirler. Aynı zamanda serbest tarife rejiminden dolayı sigorta şirketleri arasındaki
rekabet poliçe fiyatlarına da yansımaktadır ve bu durum sigorta acentelerinin karlarını
olumsuz etkilemektedir.
Sigorta şirketlerinin hasar ödemelerini zamanında yapmamalarının sigorta acentelerini
zor duruma düşürdüğü aynı zamanda sigorta aracılık komisyonlarının yetersiz olması sigorta
acentelerinin karşılaştığı diğer sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde sigorta acenteleri
sigorta eksperleri gibi çalışmaktadırlar. Sigorta müşterisi hasar meydana geldiği zaman
doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin hasar merkezlerini aramak yerine poliçeyi satın aldığı
sigorta acentesini aramayı tercih etmektedirler.
Sigorta acenteleri ağırlıklı olarak mevcut yasal düzenlemelerin kendi aleyhlerine
olduğunu düşünmektedirler. Yeni yapılan yasal düzenlemelerde sigorta acentelerinin
faaliyetlerine yönelik çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Acentelerin faaliyetlerini yerine
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getirebilmeleri için asgari sermaye tutarları ve asgari fiziki şartlarda yapılan düzenlemeler
arasındadır. Zorunlu sigortalara yönelik son yıllarda yapılan düzenlemeler ise acenteler
tarafından ağırlıklı olarak yeterli görünmemektedir.
Halk arasında geçmişten bu yana sigortacılık mesleğinin güvenilir bir meslek olmadığı
kanısı hâkimdir. Ancak yapılan bu araştırmada sigorta acenteleri ağırlıklı olarak sigorta
sektörünün güvenilir bir sektör olduğu kanaatindedirler.
Araştırmaya katılan sigorta şirketlerinin büyük bir kısmı sigorta şirketlerinin sigorta
acentelerinin haklarını korudukları konusunda ağırlıklı olarak kararsız kalmışlardır. Yine aynı
şekilde sigorta şirketleri sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirmektedir ifadesi de sigorta
acenteleri tarafından ağırlıklı olarak ne kabul edilmiş ne de reddedilmiştir.
Bütün bu sonuçlar neticesinde çeşitli öneriler getirilecek olursa;
1. Bankalardan kredi kullananların sigorta yaptırırken sigorta şirketlerini istediği gibi
seçme hakkına sahiptir. Kredi kullananların bu hakkı kullanmaları sağlanmalı ve
bilinçlendirilmelidir.
2. Bankalarında sigortacılık faaliyetlerinden tamamen çekilmelerini mevcut düzen
içerisinde sağlamak oldukça zordur. Sigorta acenteleriyle aynı koşullara sahip
olmalarına yönelik yeni düzenlemeler aradaki haksız rekabeti ortadan kaldırmaya
yönelik yapılacak en önemli adım olacaktır.
3. Sigorta acentelerinin en büyük sorunlarından birisi merdiven altı üretim gerçekleştiren
sigorta sahtekârlarıdır. Bu durum mesleğe büyük zararlar vermektedir. Sigorta
acenteleri faaliyetleri boyunca neredeyse hiç denetlenmediklerini dile getirmektedirler.
Sektördeki çürük elmaların ayıklanması açısından denetimlerin sıklaştırılması hayati
öneme sahiptir. Denetim konusunda yeterli eleman bulunamaması durumunda
üniversitelerin ilgili bölümlerinden denetimler konusunda işbirliğine gidilebilir.
Bu çalışma sigorta acentelerinin sorunlarını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilmiştir.
Bundan sonra bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda kapsamın daha da geliştirilmesi
Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinden örneklem oluşturulması yararlı olacaktır.
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TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK VE MALATYA-ADIYAMAN İLLERİNDE
KURULAN İLK KOOPERATİFLER(1938-1956)
Savaş SERTEL*
Öz
Kooperatif tek kişinin altından kalkamayacağı bir iş veya faaliyeti eşit hak ve yetkilere sahip bir
ekibin beraber yapmasıdır. Kooperatifte amaç kar değil ortakların ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu önemli
ve güzel ortaklıklar Malatya ve Adıyaman illerinde ilk olarak 1938‟de görülmüştür. 1938‟den 1956 yılına
kadar Malatya ve Adıyaman‟da 32 kooperatif kurulmuştur. Kurulan 32 kooperatif ve bunların faaliyetleri
bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmanın ana materyalini Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
belgeleri oluşturmaktadır. Çalışmada Malatya ve Adıyaman‟da kurulan kooperatiflerin faaliyetleri ile
bulundukları ilin ekonomik ve sosyal yapısına olan katkılarının saptanması ve okuyucuya aktarılması
amaçlanmıştır. Tarım, sanayi, ticaret ve konut sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler bu illerdeki
üretici ve kooperatif ortaklarına ekonomik açıdan çok büyük katkı sağlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Malatya, Adıyaman, Tarım, Kooperatif, Üretim

COOPERATIVES IN TURKEY AND FIRST ESTABLISHED COOPERATIVES IN
MALATYA-ADIYAMAN(1938-1956)
Abstract
Cooperative is a project or a business that one person can‟t carry out by a single person, is a team
work that have equal rights and authorization. In cooperatives the goal is not to make profit but to meet
the needs of the partners. In the provinces of Malatya and Adıyaman these important and favorable
partnerships were first seen in 1938. From 1938 to 1956, 32 cooperatives were established in Malatya and
Adıyaman. These 32 cooperatives and their activities constitute the main subject of this study. The core
material of the study is comprised of The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of State
Archives. With this study, it is aimed to identify and pass on the activities of the cooperatives that were
founded in Malatya and Adıyaman and their contributions to the social and economic structure of the
cities they operated in to the readers. The cooperatives which operated in agriculture, industry, trade and
housing sectors have provided a major economic contribution to the producers and cooperative partners in
these provinces.
Key Words: Malatya, Adıyaman, Agriculture, Cooperative, Production
1. GİRİŞ

Kooperatif hareketinin geçmişi, insanlık tarihiyle yaşıttır. Tarihin çok eski
dönemlerinde bile basit anlamda kooperatif hareketlerine rastlanmıştır. Örneğin 3 bin yıl önce
Babil‟de kooperatif şeklinde arsa ve tarlalar ortak kullanılmıştır (Özcan, 2011: 16). 19.
yüzyıla kadar geçen zamanda kooperatifçiliğe en iyi örnek Anadolu Selçukluları‟nın kurduğu
ahi teşkilatıdır (Aktaş, 2007: 14-15). Dünyada gerçek anlamda kooperatifçilik hareketi, 19.
yüzyılın ikinci yarısında toplum sorunlarını çözebilecek bir sistem olarak özellikle
İngiltere‟nin kuzeyindeki ve İskoçya‟daki sanayi ve madencilik bölgelerinde kendini
göstermiş olup, 1816 yılında İngiltere‟de Robert Owen isminde bir fabrika sahibinin
kooperatif fikrini ortaya atmasıyla başlamıştır. 1844 senesinde, İngiltere‟nin küçük bir
kasabası olan Rochdale‟de, 28 dokuma işçisi tarafından kurulan kooperatif, modern
kooperatif modelinin meydana gelmesine öncülük ve kaynaklık etmiştir. 21 Aralık 1844
tarihinde İngiltere‟de kurulan kooperatiften dolayı 21 Aralık dünyada “Kooperatifçilik Günü”
olarak kutlanmaktadır (Özcan, 2011: 16).
*

Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi A.B.D, savassertel@mynet.com
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Kooperatif Latince cooperatio kelimesinden türetilmiş olup, işbirliği yapmak fiilini
ifade etmektedir. Kooperatif, dağılımdan zarar görenlerin, bu zararı ortadan kaldırmak ve
dağılımda bir denge yaratmak amacıyla kendi istekleri üzerine birleşip meydana getirdikleri
kolektif bir işletmedir. Bir diğer tanıma göre ise Kooperatif birlikte çalışmak demektir. “Co”
birlikte demek, “Operative” çalışmak, is anlamına gelmektedir (Kara, 2003: 12). İlk defa
Latin ve Anglosakson ülkeleri dillerinde kullanılmıştır. Kooperatifler, ekonomik faaliyette
bulunan sivil toplum örgütleridir. Kooperatifçilik hareketi Batı Avrupa‟dan başlayarak Doğu
Avrupa‟ya doğru yayılmıştır. Kooperatif hareketinin yayılma çizgisi sanayileşme ve hızlı
kentleşme hareketlerinin yayılma çizgilerine paralel bir gelişme göstermiştir. Sanayileşme ile
üretim hızla artarken Pazar alanlarını genişletmek gereksinimi ile de ekonomik ve özellikle de
sosyal sorunlar, kooperatif hareketinin yayılmasını hızlandırmıştır(Özcan, 2011: 1, 3).
Türkiye‟de kooperatifçilik ve benzer faaliyetlerin geçmişi çok eskilere dayandığından,
kooperatifçilik anlamına gelen değişik kelimeler veya kavramlar kullanılmıştır. İlk
zamanlarda, “Yardımlaşma” anlamına gelen “Teavün”, “Dayanışma” anlamına gelen
“Tesanüt” kelimeleri kullanılmıştır. Her ikisi de Arapça olan bu kelimelerin yerini daha
sonraki yıllarda ortaklık, birlik, dayanışma, dernek ve imece gibi kelimeler almıştır.
Cumhuriyetle birlikte Kooperatif kelimesi de bizim dilimize yerleşmiştir. Kooperatiflerde
uygulanan ilkeler, 1844‟de İngiltere‟nin Rochdale kasabasında kurulan ilk kooperatifle ortaya
konan ilkeler paralelindedir. Rochdale öncesi dönemde 19 ülkede kooperatif hareketinin
başladığı gözlenmektedir. Bunlar: ABD (1750), Fransa (1750), İngiltere (1760), Yunanistan
(1780), Avusturya (1794), İtalya (1806), Lüksemburg (1808), Polonya (1816), İsviçre (1816),
İsveç (1823), Venezüella (1824), İspanya (1838), Japonya (1839), Meksika (1839), Guyan
(1839), Danimarka, İzlanda, Almanya, Çekoslovakya (1844)‟dır (Aykaç, 2011: 4-5).
Uluslararası Kooperatifler Birliği‟nin kabul ettiği 7 ilke bulunmaktadır (Özcan, 2011: 8). Bu
ilkeler şunlardır: Ortaklıkta gönüllülük ve açıklık, ortağın ekonomik katılımı, ortağın
demokratik yönetimi, özerklik ve bağımsızlık, eğitim, öğretim ve bilgilendirme, kooperatifler
arası işbirliği, topum yararını gözetme (Turan ve diğerleri, 2012: 8). Kooperatiflerin asıl
işlevlerinin kapitalizmin sömürü alanlarından halkı kurtarmaya ve korumaya yönelik olduğu
da gelişim sürecinde ortaya çıkmıştır (Demirci, 2011: 2; Çalışkan, 2009: 3).
Türkiye‟deki ilk kooperatifçilik faaliyetleri Osmanlı Devleti zamanında başlamıştır.
Mithat Paşa‟nın, 1863‟te Bulgaristan‟da Şehirköyü(Pirot) kasabasında “Memleket
Sandıkları”nın kurması ile Osmanlı‟da ilk tarımsal kredi kooperatifi kurulmuştur. Sandıklar
özellikle hasat sezonunun iyi geçmediği yıllarda köylülere düşük faizle kredi sağlamıştır
(Söğütlü, 2010: 104). 1867‟de bir nizamname ile hukuki kimlik kazanan bu ilk Türk
kooperatifi, finansmanı için 1887‟de aşar vergisine konan yüzde bir‟lik bir menaf‟i hissesiyle
adı Menaf‟i Sandıklarına dönüştürülmüştür. 1888‟de 250 sandık tüm sermayesi ve altyapısı
ile bugünkü Ziraat Bankası olmuştur (Mülayim, 2006: 50). Böylece Mithat Paşa‟nın
kooperatifçilik denemesi olarak başlattığı tarımsal kredi veren sandık faaliyetleri bir devlet
bankasına dönüşmüştür (Özdemir ve Çakırbaş, 2013: 561).
1913‟te İstanbul‟un yedi semtinde tüketim kooperatifi kurulmuştur. 1914‟te Fatih‟te
çırçır istihsal kooperatifi, Unkapanı ve Perşembe pazarı tüketim kooperatifleri, 1916‟da
Sultanahmet İstihlak kooperatifi, 1918‟de Milli Boğaziçi Anadolu Kooperatif Şirketi, 1921‟de
İstanbul Memurin Erzak Kooperatifi kurulmuştur (Toprak, 2012: 361). Cumhuriyet ilan
edilmeden önce 1923‟de “İstihsal, alım ve satım ortaklık kooperatifleri nizamnamesi” adlı bir
Kararname çıkarılmıştır. Buna göre 1928‟e kadar 40 kadar tarımsal nitelikli kooperatif
kurulmuştur (Çıkın, 2003, :26-27).
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Cumhuriyet dönemindeki Türk kooperatifçiliği, Osmanlı dönemine göre çok büyük bir
gelişme göstermiştir. Bunda Atatürk‟ün gayretleri önemli rol oynamıştır. Mesela 21 Nisan
1925‟te Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatif 4.260 ortak ve
168.246 lira sermaye ile kurulmuştur. Kooperatife Atatürk 6.000, İsmet İnönü 525, Celal
Bayar 150, Fevzi Çakmak 245, Abdülhaluk Renda 210 lira payla katılmıştır. Kooperatif ilk yıl
115 bin lira kar elde etmiştir (Üngör, 2008: 6). Atatürk, 1929 yılında ilk kredi kooperatifleri
kurulmaya başlayınca meclisin açılış nutkunda bundan bahsetmiştir. Atatürk konuşmasında
şunları söylemiştir: “Bu sene Zirai Kooperatif Teşkilatına başlanmış olması bilhassa
memnuniyetimize mucip oluyor. Bu kooperatifleri memleketin her tarafına teşmil etmeyi
ziyade iltizam ediyoruz.” 1931 yılında Ziraat Bankası İzmir şubesinde kredi kooperatifleri
hakkında tetkikler yapmıştır. 27 Ocak 1931 tarihinde İzmir„de Halk Fırkası kongresinde
kendisinden önce konuşanlara şunları söylemiştir: “Mutalaatınız içinde İktisadi sahada çok
pratik noktalara temas ettiniz. Mesela kooperatifler… Şurada, Burada halk veya
münevverlerin teşebbüs ile fiil sahasına geçen kıymetli hâsılalar görülmektedir.
Hükümetimizin de bu gibi teşebbüsleri takviye etmesi lazımdır. Hükümeti Cümhuriye bu
lüzumu tabii idrak etmektedir (Karınca, 1934: 1-2). 1 Şubat 1931 tarihinde ise İzmir Ticaret
Odası‟nda da bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmada Şunları Söylemiştir: “Kanaatim odur ki;
muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri,
zekâ ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıf ile bir kuvvetlinin birleşmesinden
bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir. Ege iktisat
mıntıkasındaki bütün insanların hâsılalarını ve gayretlerini birleştirmesi muhakkak feyizli
neticeler verecektir. Türkiye’nin say, hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden
mütevellit fayda ve menfaatlerin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe
etmiyorum. Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerinin haleldar olacağını düşünenler
tabii şikâyet edeceklerdir.” (Taluğ, 1981: 46) Bu konuşmalarda görüldüğü gibi Atatürk,
Türkiye‟de kooperatiflere devlet desteğinde bulunmanın bir zorunluluk olduğuna
inanmaktadır. Başbakan İsmet İnönü de zirai kredi kooperatiflerinin ilk kuruluş yıllarından
mecliste bir konuşma yapmıştır. İnönü konuşmasında “Küçük arazi sahiplerini her vasıta ile
istihsal kooperatifleri halinde birleşmeye teşvik ve yardım ediyoruz. Bu zirai kooperatifler
için Ziraat Bankası’nın delaletiyle ilk teşebbüsler ümit verici bir manzara göstermektedir.
Mühim olan mesele kooperatiflerin idaresinde ameli olarak muvaffak olmaktır.” demiştir
(Karınca, 1934 : 3). 1931‟de Atatürk‟ün direktifiyle İstanbul‟da Türk Kooperatifçilik Kurumu
kurulmuş ve 1933‟ten sonra Ankara‟ya yerleşmiştir (Koca, 2005: 5). 1950 yılına gelindiğinde
ise Türkiye‟de 411 bin ortaklı 879 tarım kooperatifi bulunmaktadır (Karınca, 1950 : 5).
Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde Malatya ve Adıyaman‟daki kooperatiflerle çok
az bilgi bulunmaktadır. Bilhassa Malatya‟da günümüzdeki endüstrileşme ve işbirliğinin bir
günde olabilmesi mümkün değildir. Bu düşünceden hareketle çalışmamızda geçmiş yıllarda
Malatya‟da kooperatifleşme nasıldı? Sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada Malatya ve
Adıyaman‟da kurulan kooperatifleri üç başlık halinde incelenmiştir. İlk olarak tarım
kooperatifleri ele alınmıştır. Daha sonra ticari ve yapı kooperatifleri incelenmiştir. Malatya ve
Adıyaman illerinde geçmiş yıllarda kooperatfçilik hakkında bir yayının yapılmamış olması ve
arşiv verilerinin kullanılmaması Malatya ve Adıyaman kooperatifçilik tarihi için bir
eksikliktir. bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bir diğer amaç
ise Malatya ve Adıyaman‟daki ilk kooperatiflerin kuruluş tarihleri, hangi sektörlerde
faaliyette bulundukları, bütçeleri, katkıları, bulundukları ildeki diğer sivil toplum kuruluşları
ile olan münasebetlerinin tespitidir.
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Tarih, belgelerin yorumu ile geçmişteki insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Tarihte olasılık yoktur. Yani pozitif bilimler gibi deney yapılarak tekrar oluşturulamaz. Bu
nedenle tarihin konusu tektir. Ancak tek tek olayları ardarda getirerek bir genellemeye
varılabilir. Bu nedenle çalışmada tek tek kooperatiflerin kuruluşları ve faaliyetlerinin Malatya
ve Adıyaman illerinin sosyoekonomik yapısına olan katkısı irdelenmiştir. Bu süreçte
tümevarım metodu izlenerek özelden genele varılmış, olaylardan hareketle genellemelere
çeşitli yargılara varılmıştır.
2. Malatya ve Adıyaman’da kurulan kooperatifler
İncelenen dönemde Malatya ve Adıyaman‟da kurulan kooperatifler tarım, ticari ve
yapı kooperatifleri olmak üzere üç başlık halinde ele alınmıştır.
3.1.
Tarım Kooperatifleri
İncir üreticileri tarafından 1913 yılında kurulan Aydın Kooperatif İncir Müstahsilleri
Ortaklığı ülkemizde tarım kooperatiflerinin ilk çıkış noktasını oluşturmuştur (Kırali, 2012: 5).
Cumhuriyetin kurulması ile çeşitli kooperatif yasaları çıkarılmış ve özellikle de tarım
kooperatifleri ekonomide önemli bir yer almaya başlamıştır (Tuncay, 2012: 3). 1924‟te 498
Sayılı İtibari Zirai Birlikler Kanunu ile ilk zirai birlikler oluşturulmuştur (Aktaş, 2007: 17).
İtibari Zirai Birlikleri müesseseleri 1929 yılında 1470 Sayılı Kanunla Zirai Kredi
Kooperatifleri olmuştur (Yiğiter, 1949, :20). 1935 yılında “2834 sayılı Tarım Satış
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ve “2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu”
kanunları çıkarılmıştır (Çıkın, 2003: 31). 22 Haziran 1937 tarihinde ise Ziraat Bankası
bünyesinde Kooperatifler Müdürlüğü kurulmuştur (Tarım ve Kredi Kooperatifleri, 1963: 77).
Türkiye‟de 1931‟de 20.170 ortaklı 191, 1936‟da 61.716 ortaklı 568, 1940‟ta 138.126 ortaklı
543, 1945‟te 223.672 üyeli 596, 1950‟de 438.410 üyeli 900, 1955‟te 820.469 üyeli 1.425,
1960‟ta 937.696 üyeli 1.572 tarım kredi kooperatifi vardır (Tarım ve Kredi Kooperatifleri,
1963; 30). 1950-1960 yılları arasında Türkiye tarımsal yapısında önemli değişiklikler
olmuştur. Özellikle makineli tarım sayesinde üretimde artışların olduğu bir dönemdir. Bu
dönemde tarımsal üretimi artırıcı altyapı yatırımlarına önem verlimiştir. Ancak çiftçi
örgütlenmesi ile çalışmalara fazla yer verilmemiştir (Koçtürk, 2008, : 47). Tarım satış
kooperatifleri genellikle kütlü pamuk, ayçiçeği, fındık, kuru üzüm, kuru incir, kayısı gibi
ülkemiz açısından temel ürünler ile ihraç ürünleri üzerinde yoğunlaşmıştır (Kırali, 2012: 5).
İncelenen dönemde Malatya ve Adıyaman‟ın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Bu illerde üretilen tarım ürünlerinin bir kısmı Türkiye ve dünya çapında alıcı
bulmuştur(Kayısı ve pamuk gibi.). Bilhassa Malatya‟da yer altı su kaynaklarının fazlalığı ve
Fırat Nehri‟ne yakın olunmasından dolayı sulama sorunu yaşanmamıştır. Bu da tarım ürünü
çeşitliliğini ve rekoltesini artırmıştır. Yetiştirilen tarım ürünlerinin üretici açısından uygun
fiyatlarla pazarlanabilmesi ve üretimin artırılabilmesi için kooperatifçilik bir zorunluluk
olmuştur. Bunun farkında olan üretici de kooperatifleşmeye başlamıştır. Malatya ve
Adıyaman‟da 1948‟den 1956‟ya kadarki dönemde 10 tane tarım kooperatifi tespit edilmiştir.
Bu bölümde Malatya ve Adıyaman‟da kurulan tarım kooperatiflerinin kuruluş kararnameleri
ve faaliyetleri ele alınmıştır.
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Tablo 1.

Malatya ’da Kurulan Bazı Tarım Kooperatifleri

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Süresi

Alışar Köyü Pamuk ve Hububat Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış
Kooperatifi

700 Lira

11 Şubat 1950

30 Yıl

Gündüzbey Meyve Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi

700 Lira

11 Şubat 1950

30 Yıl

Eski Malatya Hububat ve Pamuk Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış
Kooperatifi

700 Lira

18 Mart 1950

30 Yıl

Malatya Hububat ve Meyve Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış
Kooperatifi

700 Lira

31 Mart 1950

30 Yıl

Malatya Merkez Meyve ve Sebzecilik Üretim, Kredi ve Satış
Kooperatifi

3.500 Lira

21 Nisan 1950

30 Yıl

Malatya ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi

17.000
Lira

24 Kasım 1954

30 Yıl

10 Temmuz 1948‟de pamuk üretimini artırmak ve ülke pamuklarının teknik yoldan
gelişimini sağlamak ve bu amaçla donatılar kurmak amacıyla Adıyaman Pamuk Üretim,
İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.116.47.16.). 14 Temmuz
1948 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kâhta Pamuk ve Yün Üretim İstihlak, Kredi ve
Satış Kooperatifi kurulmuştur (BCA, 030.18.1.2.117.50.20). 11 Şubat 1950‟de bakanlar
kurulunca Ticaret Kanunu‟nun 480. Maddesine göre pamuk ve hububat üretimini artırmak,
tarla veya bahçe satın alarak ve kiralayarak işletmek, ortakların ihtiyaç duyduğu kredi ve
malzemeleri temin amacıyla Malatya‟nın Alışar köyünde Alışar Köyü Pamuk ve Hububat
Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.121.106.10;
Karınca, 1950, Sayfa: 18).
Tablo 2.

Adıyaman’da Kurulan Tarım Kooperatifleri

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Süresi

Adıyaman Pamuk Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi

275 Lira

10 Temmuz 1948

30 Yıl

Kâhta Pamuk ve Yün İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi

700 Lira

14 Temmuz 1948

30 Yıl

2 Numaralı Adıyaman Pamuk Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış
Kooperatifi

300 Lira

8 Mayıs 1952

30 Yıl

11 Şubat 1950 tarihinde meyve üretimini artırmak, üretim maliyetini düşürmek ve
üretim aletlerini ucuza almak amacıyla Malatya‟nın İsmetpaşa bucağına bağlı Gündüzbey
köyünde Gündüzbey Meyve Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi kurulmuştur (BCA
030.18.1.2.121.106.11.). 18 Mart 1950„de Hububat ve Pamuk Üretimini artırmak ve
ortakların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eski Malatya Hububat ve Pamuk
Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifinin kurulmasına izin verilmesi kararlaştırılmıştır
(BCA 030.18.1.2.122.26.17.). 31 Mart 1950 tarihinde Malatya Hububat ve Meyvecilik
Üretim, İstihlak, Kredi ve Satış Kooperatifi kurulmasına izin verilmiştir (BCA
030.18.1.2.122.33.18.). 21 Nisan 1950‟de meyve ve sebze üretimi artırmak ve konserve
fabrikası kurmak ve bu işlerle ilgili başka teşebbüslerde bulunmak amacıyla Malatya Merkez
Meyve ve Sebzecilik Üretim, Kredi ve Satış Kooperatifi kurulmasına izin verilmiştir (BCA
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030.18.1.2.122.38.8.). Bu teşebbüs Malatya‟da konserve imalatı endüstrisi içinde çok önemli
bir faaliyettir. 8 Mayıs 1952 2 Numaralı Adıyaman Pamuk Üretim İstihlak Kredi ve Satış
Kooperatifi kurulması kararlaştırılmıştır (BCA 030.18.1.2.129.39.18.). Pancar ekicilerinin
kooperatifler halinde teşkilatlanması, Türkiye Seker sanayisinin genişletilmesi konusunda
alınan kararların uygulama başlangıcı olan 1951 yılına rastlar. Bu dönemde Malatya‟da da
pancar kooperatif kurulması için teşebbüse geçilmiştir. 20 Kasım 1954 tarihinde pancar
tarımını geliştirmek Malatya ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi kurulması
kararlaştırılmıştır (BCA 030.18.1.2.137.95.16.). Ziraat Bankası Mart 1955‟te Malatya ve
Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi‟ne 1 milyon lira plasman tahsis etmiştir (Gayret,
29 Mart 1955). Mart 1957‟de Sürgü Nahiyesi‟nde Tarım Kredi Kooperatifi yönetim kurulu
seçimi yapılmıştır (Yeni Malatya Postası, 5 Mart 1957).
3.2.

Ticari Kooperatifler

Bu kısımda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri ile yerel gazetelerden tespit
ettiğimiz ticari kooperatifler ele alınacaktır. Malatya ve Adıyaman‟da kurulan ticari
kooperatifler genelde küçük dokumacılık kooperatifleridir. Bu durum ilgili illerde
dokumacılık faaliyetlerinin yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak fabrikalaşmadan çok
küçük el tezgâhlarında atölye türü üretim yapılmıştır. Bununla birlikte esnaf kefalet
kooperatifleri de kurulmuş ve önemli çalışmalarda bulunmuştur. Malatya‟da Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile endüstriyel kooperatifler de kurulmuştur(BCA 030.18.1.2.142.34.11).
Tablo 3.

Malatya’da Kurulan Bazı Ticari Kooperatifler

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Süresi

Malatya Bez ve İplik Fabrikası Anonim Şirketi Memur ve
İşçileri İstihlak Kooperatifi

2.000 Lira

6 Haziran 1938

40 Yıl

Malatya Dokumacı Küçük Sanat Kooperatif Şirketi

5.000 Lira

4 Ekim 1941

31 Yıl

Malatya Halk İstihlak Kooperatifi

2.000 Lira

24 Nisan 1942

31 Yıl

İsmetpaşa Dokumacı Küçük Sanat Kooperatif Şirketi

5.000 Lira

11 Ağustos 1942

Bilinmiyor

Arapkir Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi

50.000 Lira

11 Ağustos 1942

Bilinmiyor

Arapkir Memurlar İstihlak Kooperatifi

600 Lira

12 Ocak 1949

30 Yıl

Malatya Esnaf Kefalet Kooperatifi

Bilinmiyor

20 Nisan 1954

Bilinmiyor

Malatya Marangoz Esnafına İşyeri Yaptırma Kooperatifi

3.500 Lira

19 Temmuz 1955

10 Yıl

Malatya Sınaî Makinalar Otomobil Motor ve Aksamı Alım
Satım İstihlak Kooperatifi

1.500 Lira

17 Nisan 1956

30 Yıl

6 Haziran 1938 tarihinde Malatya Bez ve İplik Fabrikası Anonim Şirketi Memur ve
İşçileri İstihlak Kooperatifinin İktisat Bakanlığınca gönderilen esas mukavelenamesi
onaylanmıştır (BCA 030.18.1.2.83.50.15.). 4 Ekim 1941 tarihinde bölgesindeki
dokumacılığın gelişimine katkıda bulunmak üzere iplik vs malzemeleri toptan tedarik ederek
ortaklara satmak ve mamul maddeleri satmak amacıyla Malatya Dokumacı Küçük Sanat
Kooperatif şirketi Ticaret Bakanlığı‟nın gönderdiği mukavelename örneği bakanlar kurulunca
incelenerek kabul edilmiştir (BCA 030.18.1.2.96.85.1.).
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Tablo 4.

Adıyaman’da Kurulan Ticari Kooperatifler

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Süresi

Besni Dokumacılar Küçük Sanat Koop.

14.000 Lira

14 Şubat 1942

31 Yıl

Adıyaman Dokumacı Küçük Sanat Kooperatif Şirketi

7.320 Lira

13 Aralık 1943

30 Yıl

Besni Pamuk ve Yün Üretimi İstihlak, Satış ve Kredi
Kooperatifi

1.440 Lira

14Temmuz 1948

30 Yıl

Adıyaman Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi

1.350 Lira

15 Şubat 1956

30 Yıl

Besni Umum Esnaflar Kefalet Kooperatifi

5.200 Lira

15 Şubat 1956

30 Yıl

Böylece ilde yeni bir kooperatif kurulmuştur. Besni Dokumacılar Küçük Sanat
Kooperatif Şirketi‟nin kurulmasına 14 Şubat 1942 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
izin verilmiştir (BCA, 030.18.1.2.97.117.2). Besni kooperatifi kurulduktan kısa bir süre sonra
üyelerine krediler vermeye başlamıştır. 1942 yılında kuraklık vs. afetlerden dolayı pamuk
üreticisinin mahsulleri hasara uğramış ve köylü kooperatife borcunu ödeyememiştir. Bu
nedenle 13 Mayıs 1943 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile köylünün 16.968 lira 20
kuruş tutarındaki borcunun 1943 yılı mahsul dönemine kadar uzatılmasına karar verilmiştir
(BCA, 030.18.1.2.101.31.12). 24 Nisan 1942 tarihinde Malatya Halk İstihlak Kooperatifi
kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.98.32.10.). 11 Ağustos 1942 tarihinde Malatya iline bağlı
İsmetpaşa bucağında İsmetpaşa Dokumacı Küçük Sanat Kooperatif şirketi kurulmuştur (BCA
030.18.1.2.99.74.2.). Yine 11 Ağustos 1942 tarihli bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile en az
50 bin lira sermayeli Arapkir Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi‟nin kurulmasına izin
verilmiştir (BCA, 030.18.1.2.99.74.1). 13 Aralık 1943 tarihinde merkezi Adıyaman olmak
üzere 30 sene müddet ve 7320 lira sermaye ile Adıyaman Dokumacı Küçük Sanat Kooperatif
şirketi kurulmuştur. (BCA 030.18.1.2.104.4.8.). Besni‟deki dokuma kooperatifi 1948 yılında
yetersiz kalınca bu tarihte Besni‟de dokumacılığın gelişmesi için ikinci bir kooperatif
kurulmuştur. Besni Pamuk ve Yün Üretimi İstihlak, Satış ve Kredi Kooperatifi adıyla kurulan
kooperatifin kuruluş metninde pamuk ve yün üretimini artırmak, istihlak maddelerini ve
üretimle ilgili alet ve vesaiti ucuza mal etmeyi ve bu işlerle ilgili teşebbüste bulunmayı
amaçladığı yazılmıştır. Kooperatif 14 Temmuz 1948 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
kurulmuştur (BCA, 030.18.1.2.117.50.18). Arapkir Memurlar İstihlak Kooperatifi 12 Ocak
1949 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuştur (BCA, 030.18.1.2.118.91.19).
Bu kategorideki kooperatiflerin en önemlisi esnaf ve sanatkârlar kooperatifleridir.
Esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifleri bir devlet bankası olan Türkiye Halk Bankası‟nın
teşvikiyle 1951 yılında Ankara‟da kurulmuştur. Esnafların kredi alımında bu kooperatifler
kefil olmaktadır. Kooperatiflerin artmasında Türkiye Halk Bankası tarafından
desteklenmelerinin etkisi olmuştur. Ticari kooperatifler özellikle Malatya‟da en aktif çalışan
ve üyelerine kooperatifçilik konusunda en fazla destekleyen kooperatiflerdir. Esnafa işlerini
geliştirebilmesi için düşük faizli kredi vermiştir. Bu kooperatifler basın yoluyla da kamuoyu
oluşturabilmiş ve kitlelere hitap edebilmiştir.
20 Nisan 1954 tarihli bakanlar kurulu kararnamesiyle ortaklarının kredi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Malatya Esnaf Kefalet Kooperatifi‟nin kurulmasına karar verilmiştir
(BCA 030.18.1.2.135.43.16.). Bu kooperatif Malatya‟daki en faal kooperatif olmuştur.
Üyelerine verdiği ucuz kredilerle esnafın ticari gücünü ve rekabetçi yönünü artırmıştır. Ayrıca
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haftada bir yayınlanan bir gazete çıkarmıştır. Bu gazetenin 1959 yılına kadarki nüshaları
makalede kullanılmıştır. Kooperatifin faaliyetleri ayrı bir paragraf halinde ele alınmıştır.
Kooperatifin çalışmaları şu şekildedir: 27 Ocak 1956 tarihli gazetelere beyanatta bulunan
Malatya Esnaf ve Kefalet Kooperatifi başkanı Mehmet Nişancı 29 Ocak günü kongre
düzenleyeceklerini, 1954 yılında 26 kişi ile kurdukları kooperatifin her geçen gün
güçlendiğini ve Pazar günü ikinci kongresini düzenleyeceğini söylemiştir (Gayret 27 Ocak
1956). Malatya Esnaf ve Kefalet Kooperatifi başkanı Mehmet Nişancı ve bazı arkadaşları
kooperatife plasman sağlamak amacıyla Mart 1956‟da Ankara‟ya gitmiştir (Gayret 6 Mart
1956). 19 Nisan 1956‟da Malatya Esnaf ve Kefalet Kooperatifi haysiyet divanı toplanarak
bazı üyeleri kooperatiften ihraç etmiştir. Bir üyeye de para cezası verilmiştir (Gayret 21 Nisan
1956). 14 Eylül 1956‟de yapılan seçimi kazanan Mehmet Nişancı Malatya Esnaf ve Kefalet
Kooperatifi başkanı olmuştur (Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi 16 Eylül 1956; Gayret 17
Eylül 1955). Mart 1956‟da Malatya Esnaf ve Kefalet Kooperatifi‟ne Maliye Bakanlığınca 500
bin lira plasman sağlanmıştır (Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi 19 Mart 1956). Malatya
Esnaf ve Kefalet Kooperatifi kongresinin 27 Ocak 1957 tarihinde yapılmasına karar
verilmiştir (Gayret 7 Ocak 1957). Halkbankası Malatya şubesi müdürü Cemal Mumcu da
kongrede hazır bulunmuştur (Yeni Malatya Postası 30 Ocak 1957). Malatya Esnaf ve Kefalet
Kooperatifi Genel Heyet toplantısının 25 Ocak 1959 tarihinde yapılmasına karar
verilmiştir(Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi 24 Ocak 1959). Malatya Esnaf ve Kefalet
Kooperatifi başkanı Mehmet Nişancı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kefalet Kooperatifleri
Birliği tarafından Ankara‟da açılacak olan kooperatif müfettişliği kursuna katılmaya kara
vermiştir (Gayret 15 Temmuz 1958). Malatya Esnaf ve Kefalet Kooperatifi genel kurul
toplantısının 25 Ocak 1959 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir (Gayret 24 Ocak 1959).
Malatya Demir istihlak Kooperatifi 1956 yılında çeşitli ihtiyaçlar için Malatya‟ya 100
ton demir getirmeye karar vermiştir (Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi, 17 Haziran 1956).
19 Temmuz 1955 tarihinde ortaklarına işyeri yaptırmak amacıyla Malatya Marangoz Esnafına
İşyeri Yaptırma Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.140.68.16.). Malatya marangoz
esnafı için yapılan marangoz çarşısı 1958 yılında tamamlanmıştır. Bu işyerleri için yapılması
planlanan törene İçişleri Bakanı Namık Gedik, İmar Bakanı Medeni Berk, vali ve belediye
başkanı davet edilmiştir (Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi 17 Temmuz 1958; Gayret 15
Temmuz 1958). Malatya Marangozlara İşyeri Alma ve Yaptırma Kooperatifi Ekim 1958‟de
tüzüğünde değişikliğe giderek 13, 23, 24, 31, 47 ve 48. maddelerini değiştirmiştir (Malatya
Esnaf ve Sanatkârları Sesi 10 Ekim 1958). Kasım 1958‟de yapılan Malatya Marangozlar Yapı
Kooperatifi başkanlık seçimini bir önceki başkan Mehmet Nişancı kazanmıştır (Malatya
Esnaf ve Sanatkârları Sesi 28 Kasım 1958). 15 Şubat 1956 tarihinde ortaklarının kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Adıyaman Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi
kurulmuştur(BCA 030.18.1.2.142.14.13.). 15 Şubat 1956 tarihli bir diğer Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Besni Umum Esnaflar Kefalet Kooperatifi kurulmuştur (BCA,
030.18.1.2.142.14.12). 17 Nisan 1956 tarihinde ortaklarının ihtiyacı olan makine, otomobil,
kamyon, otobüs, motor ve bunların yedek aksamını temin amacıyla Malatya Sınaî Makinalar
Otomobil Motor ve Aksamı Alım Satım İstihlak Kooperatifi kurulmuştur (BCA
030.18.1.2.142.34.11). Bu kooperatif Malatya‟daki endüstrisi için çok önemli bir
kooperatiftir. Malatya Sınaî Makinalar Otomobil Motor ve Aksamı Alım Satım İstihlak
Kooperatifi 26 Aralık 1958 tarihinde olağanüstü olarak toplanma kararı almıştır. Toplantı
gündemi önceden belli olmuştur. Yönetim öncelikle sermaye artırımı istemektedir. Sermaye
artırımı yapılmayacaksa kooperatifin feshi istenmektedir. Sermaye artırımı olur ise kooperatif
tüzüğünün 12, 23, 26, 37 ve 43. maddelerinde değişiklik yapılması istenmektedir (Malatya
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Esnaf ve Sanatkârları Sesi 9 Aralık 1958). Malatya Sınaî Makinalar Otomobil Motor ve
Aksamı Alım Satım İstihlak Kooperatifi Genel Heyet toplantısının 23 Şubat 1959‟da
yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıda kooperatif tüzüğünün 12, 23, 26, 37 ve 43.
maddelerinde değişiklik yapılmak istenmiştir (Malatya Esnaf ve Sanatkârları Sesi 6 Şubat
1959).
Arşiv belgelerine göre Malatya ve Adıyaman‟da 1938 ve 1956 yılları arasında 15 tane
ticari kooperatif kurulmuştur. Ticari kooperatiflerin çok olması özellikle Malatya‟da
ekonominin tamamen tarım ve hayvancılığa dayalı olmadığını, ticari ve üretim ayağının da
olduğunu göstermektedir.
3.3.

Yapı Kooperatifleri

Konut kooperatiflerinin Türkiye de ilk uygulaması 19. yüzyılın sonlarına doğru
İstanbul‟da görülmüştür. İngiliz azınlığın bazı üyeleri konut ihtiyacını karşılamak için bir
kooperatif kurmuşlardır. Bu kooperatife ortak olabilmek için İngiliz uyruklu olma şartı
aranmıştır. Cumhuriyet döneminde ilk konut kooperatifi 26 Ocak 1935 tarihinde 121 ortakla
Anakara‟da kurulan “Bahçelievler Yapı Kooperatifi”dir. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi
inşaatı 1937‟de başlamış, 1938 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bir yıllık bir sürede 169 konut, 6
işyeri ve bir polis karakolu inşaatı tamamlanmıştır (Turan ve diğerleri, 2012: 36). Bu ilk, orta
ve yüksek dereceli memurlar tarafından kurulan kooperatif, daha sona kurulan konut
kooperatiflerinin çalışma ilkelerini geniş ölçüde etkilemiştir. 1950 yılında çok partili hayata
geçilmesi ile birlikte hükümet sosyal sigortalar aracılığıyla işçilerce kurulacak kooperatiflere
ipotek kredisi vermeye başlamıştır. 1960‟a kadar konut kooperatiflerinin sayısı artmıştır
(N.Bilgin-Ş.Tanıyıcı, 2008: 146). Konut kooperatifleri şehirlerde plansız kentleşmeyi ve
gecekondulaşmayı engelleyen bir unsurdur. Ayrıca dar gelirli insanların konut sahibi olmasını
sağlayan önemli bir ortaklıktır.
Malatya ve Adıyaman‟da yapı kooperatifleri incelediğimiz dönemde çok yaygın
değildir. Konut sorununun çok yaygın olduğu 1950-1960 döneminde yörede yapı kooperatifi
ile konut sahibi olma düşüncesi taraftar bulamamıştır. Bu bölümde Cumhuriyet Arşivi
belgeleri ve yerel gazetelere göre Malatya ve Adıyaman‟da kurulan konut kooperatifler ele
alınmıştır.
4 Mart 1949‟ Malatya İnönü Evleri Yapı Kooperatifi Ortaklığı kurulmuştur (BCA 030
18.1.2.118.103.1.). İnönü Evleri Yapı Kooperatifleri 1949 yılında yapılan son toplantısında
fesih kararı almıştır (Karınca, 1949: 16). 5 Mayıs 1951‟de ortaklarını birer ev sahibi yapmak
ve her türlü zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Malatya Mensucat Sanayi Mensupları
Mahdut Mesuliyetli Yardımlaşma Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.125.35.19.). 21
Ağustos 1951 Malatya Sümer Yapı Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.126.66.2.).
1953 yılında yapılan seçimde Sümer Yapı Kooperatifi başkanlığına Hüseyin Coşkun
seçilmiştir. Sümer ilkokulu civarında bulunan 178 arsadan şimdilik 34‟üne Sümerbank Genel
Müdürlüğü tarafından ev yaptırılmasına karar verilmiştir ve 1 Ocak 1957 tarihine kadar süre
tanınmıştır. Yapılacak evlerin %85‟i kooperatif, %15‟i Sümerbank Genel Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır (Gayret, 1 Temmuz 1953). Besni Yenişehir Kalkınma Yapı
Kooperatifi 9 Şubat 1952‟de kurulmuştur. (BCA, 030.1.2.128.12.12).
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Tablo 5.

Malatya ’da Kurulan Yapı Kooperatifleri

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Süresi

Malatya İnönü Evleri

1.500 Lira

4 Mart 1949

25 Yıl

Malatya Mensucat Sanayi Mensupları Mahdut Mesuliyetli
Yardımlaşma

3.500 Lira

5 Mayıs 1951

30 Yıl

Malatya Sümer Yapı

1.750 Lira

21 Ağustos 1951

20 Yıl

Yeşil Malatya Bahçelievler

1.100 Lira

Malatya İlkokul Öğretmenleri Yapı

700 Lira

1 Ocak 1953
28 Ağustos 1953

30 Yıl
20 Yıl

30 Haziran 1952‟de Yeşil Adıyaman Yapı Kooperatifi kurulmuştur (BCA
030.18.1.2.129.51.5.). 1 Ocak 1953‟te Yeşil Malatya Bahçeli Evler Kooperatifi kurulmuştur
(BCA 030.18.1.2.131.2.12.). Malatya D.S.İ. binası yanında inşa edilecek olan Malatya
Bahçelievler Yapı Kooperatifi‟nin temel atma töreni 5 Mart 1958 tarihinde yapılmıştır.
Kooperatif başkanı Avukat Lütfi Evliyaoğlu bir konuşma yaparak kooperatife şimdilik 29
kişinin ortak olduğunu söylemiştir (Gayret, 7 Mart 1958). 28 Ağustos 1953 Malatya İlkokul
Öğretmenleri Yapı Kooperatifi kurulmuştur (BCA 030.18.1.2.133.69.4.).
Tablo 6.

Adıyaman’da Kurulan Yapı Kooperatifleri

Kooperatif Adı

Bütçesi

Kuruluş Tarihi

Yeşil Adıyaman

17.700 Lira

30 Haziran1952

30 Yıl

3.400 Lira

9 Şubat 1952

22 Yıl

Besni Yenişehir Kalkınma Yapı

Süresi

Arşiv belgelerinde 1949-1953 yılları arasında Malatya ve Adıyaman‟da kurulan yedi
tane yapı kooperatifi tespit edilmiştir. İncelenen dönemde yapı kooperatifi konusunda her iki
ilde de yeterli gelişme sağlanamamıştır.
4.

SONUÇ
1938 ve 1956 yılları arasında Malatya ve Adıyaman‟da faaliyet gösteren toplam 32
kooperatif tespit edilmiştir. Bunlardan 22 kooperatif Malatya‟da, 10 kooperatif Adıyaman‟da
faaliyet göstermiştir. İncelenen dönemde 10 tarım, 15 ticari ve 7 yapı kooperatifi kurulmuştur.
Tarım kooperatifleri hububat ve pamuk üretimi üzerine yoğunlaşırken, ticari kooperatifler ise
dokumacılık üzerine yoğunlaşmıştır. Bu verilere göre Malatya ve Adıyaman‟da pamuk
üretimi ve pamuklu dokuma sanayinin gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 7. 1938-1956 Yıllarında Malatya ve Adıyman’da Kurulan Kooperatifler
İller

Tarım

Ticari

Yapı

Malatya

7

10

5

Adıyaman

3

5

2

Toplam

10

15

7
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Arapkir Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi Malatya ve Adıyaman‟daki tüm
kooperatifler içinde 50 bin lira ile en büyük bütçeye sahip kooperatif olmuştur.
Tablo 8. 1938-1956 Yılları Arasında Bazı Doğu İllerinde Kurulan Kooperatifler
İller

Kooperatif Sayısı

Malatya ve Adıyaman

32

Diyarbakır

19

Elazığ

6

Erzurum

16

Şanlıurfa

5

Van

4

Toplam

82

Makalede tümevarım kullanılalarak tek tek tespit edilen kooperatiflerden büyük tablo
ortaya çıkarılmış ve bir genellemeye varılmıştır. Dönem itibaryıla Türkiye‟deki
koopertafilerin büyük bir kısmı tarım kooperatifidir. Malatya‟da ise ticari kooperatifler tarım
kooperatilerinden daha fazladır. Arşiv belgelerine göre Malatya ve Adıyaman‟da tarım
kooperatifleri 1948-1954, ticari kooperatifler 1938-1956 ve yapı kooperatifleri 1949-1953
yılları arasında kurulmuştur. Cumhuriyert Arşivi belgelerine göre İncelenen dönemde
Malatya ve Adıyaman‟da 32 koopratif kurulmuş iken doğunun nispeten büyük ve gelişmiş
bazı illeri olan Elazığ‟da 6, Erzurum‟da 16, Diyarbakır‟da 19, Van‟da 4 ve Urfa‟da 5 tane
kooperatif kurulmuştur. Yedi doğu ilinde kurulan kooperartifin %39‟u Malatya ve
Adıyaman‟da kurulmuştur.
Malatya ve Adıyaman‟da 1940‟lı ve 50‟li yıllarda çok sayıda kooperatif
kurulmuştur(Malatya‟da dokumacılık sektörü geliştiğinden pamuk tarımı, pamuk üretimi ve
dokuma kooperatifçiliği yoğun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.). Günümüzde
kooperatifçilikle ilgili çalışmalarda geçmiş dönemlerdeki kooperatiflere ait arşiv verileri
kullanılmamıştır. Bu çalışma arşiv verilerine dayalı olarak geçmiş yıllarda Malatya ve
Adıyaman‟da hangi kooperatiflerin kurulduğunu ve ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu
göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada Malatya ve Adıyaman halkıının
kooperatifçilik konusunda bilinçli, sermaye sahibi, girişimci ve üretime önem veren bir profil
çizdiği görülmektedir.
İncelenen dönemde açılan Kooperatifler Malatya ve Adıyaman ekonomisine büyük
katkıda bulunmuştur. Esnaf kefalet kooperatifleri ucuz kredi sağlamıştır. Tarım kooperatifleri
ise üretim maaliyetlerini düşürüken köylünün malını uygun fiyata satmasını sağlamıştır. Yapı
kooperatifleri ise çok yaygın olmamakla birlikte ortaklarını uygun fiyatla ev sahibi yapmıştır.
Günümüzde özellikle Malatya pek çok sektörde sanayileşmiş, üreten ve istihdan
sağlayan bir şehirdir. Şehrin üretici özelliği geçmişte yapılan yatırımlar ve kurulan
kooperatifler sayesinde kazanılmıştır. Ancak günümüzde Malatya ve Adıyaman illerinde
faaliyet yürüten sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçiler geçmişte kooperatiflerle sağlanan kolektif
çalışma ve ekip ruhundan uzaktır. Esnaf ve sanayici tarafından bireysel faaliyetler
yürütülmektedir. Nakit ihtiyacı ise bankalardan yüksek faizli kredilerle temin edilmektdir. Bu
konuda geçmişten ders çıkarılarak üretim, kredi ve satış konularında kooperatif tarzı
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ortaklıklar kurularak kar, imalat ve satış miktarında önemli artışlar sağlanabilir. Bu açıdan
özellikle 1940 ve 1950‟li yıllardaki kooperatifleşme Malatya ve Adıyaman üretici ve
imalatçılarınca örnek alınmalıdır.
Kaynakça
1.

Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
BCA, 030.18.1.2.116.47.16.
BCA, 030.18.1.2.121.106.10.
BCA, 030.18.1.2.121.106.11.
BCA, 030.18.1.2.121.106.11.
BCA, 030.18.1.2.122.26.17.
BCA, 030.18.1.2.122.33.18.
BCA, 030.18.1.2.122.38.8.
BCA, 030.1.2.128.12.12
BCA, 030.18.1.2.129.39.18.
BCA, 030.18.1.2.137.95.16.
BCA, 030.18.1.2.83.50.15.
BCA, 030.18.1.2.96.85.1.
BCA, 030.18.1.2.97.117.2
BCA, 030.18.1.2.98.32.10.
BCA, 030.18.1.2.99.74.2.
BCA, 030.18.1.2.104.4.8.
BCA, 030.18.1.2.117.50.18
BCA, 030.18.1.2.117.50.20
BCA, 030.18.1.2.118.91.19
BCA, 030.18.1.2.135.43.16.
BCA, 030.18.1.2.140.68.16.
BCA, 030.18.1.2.142.14.12
BCA, 030.18.1.2.142.14.13.
BCA, 030.18.1.2.142.34.11.
BCA, 030 18.1.2.118.103.1.
BCA, 030.18.1.2.125.35.19.
BCA, 030.18.1.2.126.66.2.
BCA, 030.18.1.2.129.51.5.
BCA, 030.18.1.2.131.2.12.
BCA, 030.18.1.2.133.69.4.

447

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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
2.

Gazeteler

Malatya Esnaf ve Sanatkarları Sesi Gazetesi.
Gayret Gazetesi.
Yeni Malatya Postası Gazetesi.

3. Kitap ve Makaleler
Aktaş, C. (2007). Türkiye'de kooperatfçilik eğitiminin gelişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aykaç, B. (2011). “Kooperatifçiliğin Gelişimi ve Yeni Nesil Kooperatifçilik.” Türk Kooperatifçilik Kurumu
Karınca Dergisi, 4-18.
"Başvekil İsmetpaşa Hazretleri ve Zirai Kredi Kooperatifleri Hareketi." (1934). Türk Kooperatifçilik Kurumu
Karınca Dergisi, 3.
Bilgin, N. ve Tanıyıcı, Ş. (2008). "Türkiye'de Kooperatif ve Devlet İlşkilerinin Tarihi Gelişimi." Mustafa Kemal
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 136-159.
Bora, C. (1948). "Yurdumuzdak Çeşitli Kooperatifler ve Birlikler." Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca
Dergisi, 34-53.
Çıkın, A. (2003). "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve Kooperatfçilik." Yar Müdafaa-i Hukuk Dergisi, 2532.
Kara, M. (2003). Kooperatifçilik. Ankara: Poyraz Ofset.
Kırali, A. (2012). "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Dünü Bugünü ve Geleceği." Türk Kooperatifçilik
Kurumu Karınca Dergisi , 5-12.
Koca, Y. (2005). "Avrupa Birliği ve Kooperatifçiliğimiz." Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 3-6.
Koçtürk, O. M. (2008). "Cumhuriyet Döneminde Hükümetlerin ve Siyasi Partilerin Tarım ve Çiftçi
Örgütlenmesine Yaklaşımları." Tarım Ekonomisi Dergisi, 45-54.
Mülayim, Z. G. (2006). Kooperatifçilik. Ankara: Yetkin Yayınevi.
Özcan, D. (2011). Kooperatifçilik, tarım kredi kooperatflerinin gelişim süreci ve malatya bölge birliği örneği.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Özdemir, E.- Çakırbaş, A. (Spring 2013). "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir'de Bankacılık Faaliyetleri:
Nevşehir BankasıT.A.Ş. ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş." Turkish Studies International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 559-575.
Söğütlü, İ. (2010). “Türk Modernleşmesi Sürecinde Mithat Paşa.” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi(11/1), 101-113
Ziraat bankası ve tarım kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri ile ilgili
mevzuat. (1963). Ankara: Ziraat Bankası Yayınları.
Taluğ, C. (1981). Atatürk ve kooperatifçilik. Ankara.
Toprak, Z. (2012). Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918. İstanbul: Doğan Kitap.
Tuncay, O. (2012). "Devlet-Kooperatif İlişkileri Üzerine." Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 3-8.
Turan. N. ve Diğerleri (2012). Konut Yapı Kooperatifçiliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Yayınları.
"Türk Koperatifçilik 19. Genel Kuruluna Verilen Yönetim Kurul Raporu." (1950). Karınca Kooperatif Postası,
5-10.

448

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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
Üngör, A. (2008). "Atatürk'ün Anakara'ya Gelişi ve Tarihi Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi'nin Kuruluş
Yıldönümü Anma Toplantısı Yapıldı." Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 6-7.
Yiğiter, M. (1949). "Cumhuriyetin XXVI. Yıldönümü ." Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 20-22.
"Yurtta Kooperatif Olayları." (1949). Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 16-16.
"Yurtta Kooperatif Olayları." (1950). Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 18-18.
Yüksel, Ş.A. (2006). Kooperatiflerde Örgüt Kültürü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

4.

İnternet Siteleri

www.ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V01_N03_A05.pdf (18.10.2014)
http://www.ziraat.com.tr (30.01.2015)

449

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

UYGUR YAZITLARININYÖNETİM BİLİMİ AÇISINDANİNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Altan AYAN*
Öz
Çalışmanın amacıUygur yazıtlarını yönetim bilimi açısından incelemektir. Bu kapsamda Uygur yazıtlarındaki
yönetim anlayışı ve liderlik tarzlarıincelenmiştir. Çalışmada öncelikle yönetim ve liderlik
kavramlarıaçıklanmıştır. Bunun sonrasında Uygur kağanlığı ve Uygur yazıtları ifade edilmiştir.Daha sonraUygur
yazıtlarıyönetimbilimi açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamdaUygur dönemi yöneticilerinin yönetsel yetki
devri kullandıkları ifade edilmiştir. Ayrıca Uygur dönemi yöneticilerininstratejik liderlik tarzı, karizmatik
liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı sergiledikleri ifade edilmiştir. Nihayetinde Uygur
dönemiyöneticilerinin yönetim biliminietkili bir şekilde kullanabilen kişiler olduğu söylenebilir. Ayrıca Uygur
dönemi yöneticilerinin liderlik ve liderlik tarzlarını etkili olarak sergileyen kişiler olduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uygur Yazıtları, Yönetim, Liderlik, Liderlik Tarzları, Uygur Kağanlığı

THESCRUTINIZATION OF THE UYGHUR INSCRIPTIONIN TERMS OF
MANAGEMENT SCIENCE
Abstract
The aim of the study it is investigated to Uyghur inscription in terms of management science. In this scope it is
examined to management approach and leadership styles in Uyghur inscription. In this study primarily, the
concepts of management andleadership are explained. And then Uyghur Khanate and Uyghur Inscription are
expressed.After that it is examined toUyghur inscription in terms of management science. In this contextit is
explained to managers of Uyghur terms were used managerial delegations. In addition to it is expressed to
managers of Uyghur term were displayed to strategic leadership style, charismatic leadership style, visionary
leadership style and authoritarian leadership style. Ultimately it can be expressed to the managers of Uyghur
term were used to management science effectively. In addition it is explained to the managers of Uyghur term
were displayed to leadership and leadership styles effectually.
Key Words:Uygur Inscription, Management, Leadership, Leadership Styles, Uyghur Khanate

1.GİRİŞ
Uygur kağanlığı yazıtları Türk yönetim tarihi için önem taşımaktadır. Uygur kağanlığı
yazıtlarındaki metinler çalışmada incelenmiştir. Uygur kağanlığı yazıtları, üzerinde çok fazla
araştırma ve inceleme yapılmayan bir çalışma alanıdır. Uygur yazıtları üzerine yönetim ve
liderlik alanındaçalışma olmadığı söylenebilir. Uygur yazıtları özellikle yönetim ve
organizasyon açısından büyük önem taşımaktadır. Uygur kağanlığı yöneticilerinin sergilediği
yönetim ve liderlik anlayışları bu yazıtlar sayesinde irdelenebilir. Bu sayede Türk yönetim
tarihi içinde önemli yeri olan Uygur yazıtlarındaki temel yönetim paradigması ortaya
çıkarılabilir. Uygur kağanlığı döneminde yöneticilerin sergilediği liderlik ve liderlik tarzları
bu yolla incelenebilir.Uygur yazıtlarının incelenmesi sayesinde Türk yönetim tarihinin
temelleri ortaya çıkarılabilir. Çalışmada Uygur yazıtlarından alınan metinler analiz edilerek
değerlendirmeler yapılmıştır. Uygur yazıtları içinde en çok bilinen ve yönetsel faaliyetlerin
anlatıldığı Tes, Tariat ve Şine Usu yazıtlarındaki metinlerden yararlanılmış ve
değerlendirmeler yapılmıştır. Uygur kağanlığı döneminin yönetsel ve liderlik ile ilgili
faaliyetlerine yönelik bilgiler belirtilen bu yazıtlarda mevcuttur.
*

Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,
altanayanayan@gmail.com
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2.YÖNETİM VE LİDERLİK KAVRAMLARI
2.1. Yönetici ve Lider
Yönetici planlar yapan; insanları, üretimi ve hizmetleri kontrol ve organize eden; kaynakları
dağıtan veya düzene koyan kişi olarak tanımlanabilir (McKee, 2012: 7).Yönetici işteki grup
üyelerinin iş performanslarından sorumlu olan kişidir. Yönetim ise planlama, organize etme
ve personel sağlama, yöneltme ve kontrol etme doğrultusunda organizasyonel amaçlara
erişilmesinde organizasyonel kaynakların kullanımı süreci olarak tanımlanabilir (Dubrin,
2012: 2). Yönetim kavramı şu üç unsur temelinde ifade edilebilir: 1)Organizasyonun
amaçlarını etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmak, 2) İşteki bütün insanların
entegrasyonunu sağlamak ve 3)Organizasyonun kaynaklarını kontrol etme, yöneltme,
organize etme ve planlamaktır (Kinicki ve Williams, 2010).Organizasyonların başarılı olması
yönetim felsefeleri ile yakından bağlantılıdır. Yönetim başka kişiler aracılığıyla iş görmek
olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle yönetim,bireyler vasıtasıyla işlerin
gerçekleştirilmesini sağlama sanatı olarak ifade edilebilir (Güney, 2011: 6-7). Yönetim
uygulamaları hedeflere etkili ve verimli bir şekilde erişilebilmesi için bir insan grubuna
yönelik işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi içeren faaliyetlerden oluşur. Yönetim
faaliyetleri toplumsal hayatla beraber ortaya çıkmıştır (Ataman, 2002: 10). Bir yerde yönetim
olgusunun meydana gelebilmesi için birden çok kişi, ortak amaç ve kişiler arası etkileşim gibi
üç temel unsurun olması gerekir. Bu açıdan yönetim, birden fazla kişinin ortak bir amaç
çevresinde gayret göstermeleri ile meydana gelen ortam olarak tanımlanabilir (Erkut, 2009:
25-27).
Lider, insanların kendisini izlemesi için onlara ilham veren ve onları etkileyen kişidir
(McKee, 2012: 7). Lider, bir grubun ya da örgütün amaçlarına erişebilmesi için grup ya da
örgüt üyelerini etkileyen kişi olarak açıklanabilir (Serinkan, 2008: 66). Lider, organizasyonun
başarısı için önerilerde bulunan, yol gösteren ve kaynak sağlamak durumunda olan kişidir. İç
ve dış çevrede meydana gelen değişikliklere uyumlu olmak için esneklik, yenilikçilik ve
problem çözme becerisi bir liderde aranan başlıca niteliklerdir. Başarılı liderlerin
organizasyonun başarısı üzerinde çok kritik bir konumu vardır (Barutçugil, 2004: 265266).Lider ile yönetici arasındaki temel fark grubu amaca yönlendirirken hangi güç kaynağını
kullandığıdır. Yönetici astlarını amaçlara yönlendirmede gücünü yani etkileme yeteneğini
çoğunlukla otoritesinden almaktadır. Lider ise gücünün kaynağını izleyicilerinden alır (Genç
ve Halis, 2006: 39-40).Yöneticiliğin esası başka kişileri ve işleri idare ederek sonuca erişmek
iken, liderliğin esası ise başka kişileri etkilemektir (Gürüz ve Gürel, 2009: 294). Liderlik
belirli amaçlara erişmek üzere bir araya gelmiş en az iki kişiden başlayıp değişik büyüklüklere
kadar olan gruplarda mevcut bir süreçtir (Tevrüz, Erdem ve Bozkurt, 2012: 275). Liderlik
denildiğinde öncelikle iş hayatı akla gelse de, liderliğin kişinin ve grubun olduğu her yerde
hâkim olduğu söylenebilir. Lider amaçlara erişmek için görevlerini yerine getirmesine ek
olarak diğer örgüt üyelerini bilinçlendirir ve motivasyonlarını temin eder (Ertürk, 2010:
273).Birçok davranış bilimi araştırmacısına göre liderlik organizasyonların etkinliği için çok
önemli bir kavramdır (Yukl, 2010: 21).
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2.2. Liderlik Tarzları
Günümüz küresel rekabet dünyasında organizasyonların etkinliklerini üst düzeye
çıkarabilmesi için çeşitli liderlik tarzları ortaya konulmuştur. Hem dış çevre hem bilgi
düzeyinde ortaya çıkan değişimler hem de yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmeler
liderlik alanında yeni anlayışların oluşmasına sebep olmuştur. Liderlik davranışları ile ilgili
anlayışlardan demokratik liderlik tarzında liderler yetkilerini izleyicileri ile paylaşma yoluna
giderler. Serbestiyetçi liderlik tarzında ise liderler yetki kullanma imkânını tamamen astlarına
verirler. Otoriter liderlik tarzı tüm yetkinin liderde olduğu ve tüm kararların lider tarafından
alındığını ifade eder (Demir, Yılmaz ve Çevirgen, 2010: 134-138).Otoriter liderlik otoritenin
tam olarak sürdürüldüğü liderlik tarzıdır. Otoriter liderler görev odaklı kişilerdir ve görevlerin
başarı ile gerçekleşmesine odaklanırlar. Otoriter davranış, kişilere ne yapacağını söyleme
yönündedir (Dubrin, 2010: 114). Otoriter bir lider, organizasyonun temel hedefini gözden
kaçırmaz ve ileri seviyede amaçları vurgulamanın işgörenleri motive ettiğini düşünür (Bloch
ve Whiteley, 2007: 61). Stratejik liderlik tarzı organizasyonların üst kademelerindeki kişiler
ile ilgili olan ve stratejik faaliyetlerle ilişkili görülen bir kavramdır. Stratejik liderlik
organizasyonun tüm sorumluluğunu alan kişilere odaklanır ve organizasyonların tepe
yönetimi ile ilgilidir (Uğurluoğlu ve Çelik, 2009). Stratejik liderler stratejik olarak düşünürve
organizasyonu öne çıkaracak değişimleri gerçekleştirmek için başkalarıyla birlikte çalışır.
Stratejik liderlik organizasyonlar için en kritik konulardan biridir (Daft, 2008: 388).
Karizmatik liderlik modeli, izleyicileri üzerinde çok güçlü ve alışılmamış etkisi olan liderlere
odaklanır. Karizmanın liderin bir kişilik özelliği olduğu düşünülebilir. Ancak karizmatik
liderlik modeli, karizmanın lider ile izleyicilerinin etkileşimi neticesinde oluştuğunu kabul
eder. Karizma esasen izleyicilerinin lidere verdiği tepkilerde saklıdır (Kağıtçıbaşı, 2010:
331).Karizmatik liderler yol gösteren, güven sağlayan, saygı duyulan, geleceğe dönük olarak
olumlu düşünmeye sevk eden ve motive edici davranışlar gösteren kişilerdir. Karizmatik
liderlerin izleyicileri karşısında çok büyük saygınlığı mevcuttur (Gül ve Aykanat, 2012: 19).
Karizmatik liderler izleyicileri üzerinde derin ve önemli etkiler bırakırlar. Ayrıca karizmatik
liderler izleyicileri üzerinde bir coşku duygusu meydana getirirler (Bozkurt ve Göral, 2013:
6). Karizmatik liderlerin davranışları araştırıldığında sistematik olarak belirli özellikler
gösterdikleri ifade edilmektedir (Edizler, 2010: 139).Vizyoner liderlik tarzı organizasyonların
geleceğe dönük bir vizyon geliştirmesini ifade eder. Vizyoner lider geleceği yeni bir anlayış
ile düşünebilir ve organizasyonun tüm kademelerine vizyonunu benimsetebilir (Çelik,
1997).Vizyoner liderler izleyicilerin sonuçları üzerinde olumlu etkiler oluşturan, lidere yüksek
güven ve bağlılık sağlayan, izleyicilerin performanslarını yüksek düzeye getiren ve
organizasyonların performanslarını da artıran kişilerdir. Vizyoner liderler izleyicilerinin
ihtiyaçlarını veya değerlerini analiz eder ve bu ihtiyaç ve değerleri yansıtan bir vizyon
geliştirirler (Goethals, Sorenson ve Burns, 2004: 1616).
Dönüştürücü liderler başkalarını başlangıçta amaçladıkları ve hatta düşündüklerinden
daha fazlasını yapmak için motive eden kişilerdir. Dönüştürücü liderler daha zorlu beklentiler
belirler ve çoğunlukla yüksek performansı hedeflerler. Dönüştürücü liderler, izleyicilerini
güçlendiren, onların bireysel ihtiyaçlarını ve kişisel gelişimlerini önemseyen, izleyicilerinin
liderlik potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olan kişilerdir (Bass ve Riggio, 2006: 4).
Etik liderler kendi davranışları ile astlarına etik açıdan örnek olurlar. Etik liderler izleyicilerini
etkileyebilecek güçlü bir konumda oldukları için bir rol modelidir. Etik liderlerin üç temel
özelliği; etik olarak örnek olma, kişilere adil davranma, etkili dürüst yönetim göstermektir.
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Etik liderlerin dürüstlük, güvenilir olma ve etik olarak davranma gibi nitelikleri vardır. Etik
liderlik tarzı lidere duyulan güven ile bağlantılıdır (Ayan, 2015a: 138-139). Etik liderlik
ilkeleri kullanmak birçok firma için rekabet avantajı olabilecek fırsat sunan bir araçtır. Bu
fırsat yenilikçi bir şirket oluşturmak için önemli bir kaynak olabilir ve bu doğrultuda
verimlilik artışı sağlanabilir. Liderler eskiden beri etik meseleler ile ilgilenmişlerdir
(Bellingham, 2003: 9).
Hizmetkâr liderlik, sadece bireyle ilgili bir durum değildir. Hizmetkâr liderlik organizasyona
yayılan bir kültür olarak açıklanmaktadır (Aslan ve Özata, 2011: 141). Hizmetkâr liderlik,
liderlik kavramını liderin bakış açısı ve davranışları açısından ele almaktadır. Hizmetkâr
liderler izleyicilerinin endişelerini dikkate alan, onlarla empati kuran ve onların
yetiştirilmeleri temelinde hareket eden kişilerdir. Hizmetkâr liderler izleyicilerine öncelik ve
yetki vererek tam olarak gelişmeleri için çaba harcar (Northouse, 2014: 219).Paternalist
liderlik astlarına bir baba rolü ile yaklaşır. Paternalist liderler organizasyonda bir aile
atmosferi oluşturan ve çalışanlara birçok açıdan destek olarak tavsiyelerde bulunan kişilerdir.
Bunun sonucu olarak paternalist liderler çalışanlarından çok yüksek düzeyde bir bağlılık
isterler (Erben ve Ötken, 2014: 106-107). Bürokratik liderlik, bireyin iş ve görev tanımları,
kurallar ve yönetmelikleri çok fazla dikkate aldığı bir liderlik yaklaşımıdır. Bürokratik liderlik
tarzına göre kişiler, işler ve elde edilen sonuçlardan çok, bütün işlerin ve elde edilen
sonuçların hangi kurallar temelinde ilerlediğini esas alır.Yani bürokratik lider işin sürecini
esas alır (Fındıkçı, 2014: 256-257).
3. UYGUR KAĞANLIĞI VE UYGUR YAZITLARI
Uygurlar 8.yüzyılın ortalarında Göktürk’lerin zayıflaması nedeniyle kendi devletlerini
meydana getirdiler. Uygur kağanlığı Orhun merkez olmak üzere yaklaşık yüz yıl gibi bir
süreyi kapsar. Uygur kağanlığı döneminde Karabalasagun devletin merkezi konumundaydı ve
devlet meclisi burada toplanırdı. Göktürk’lerin kullanmış olduğu tüm unvanları daha sonra
Uygurlar da kullanmışlardır (Taşağıl, 2015: 197-212). Çin kaynaklarına göre Uygurlar sayı
açısından çok kalabalık değillerdi. Ancak kabiliyet ve cesaret açısından öne çıkmışlardı.
Uygurların göçlerde ve savaşlarda kullandıkları yüksek tekerlekli arabaları vardı. İlk
zamanlarda dağınık olarak Orhun-Selenga boyuna yerleşen Uygurlar, Göktürk devletinin
güçlü olduğu zamanlarda onlara bağlı olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 744 yılında Uygur
kağanlığı kurulmuştur (Çandarlıoğlu, 2003: 61). Uygurlar Göktürk devleti kurulduğunda
onların hâkimiyetini kabul ettiler ve iç işlerinde serbest olarak mevcudiyetlerini sürdürdüler.
Göktürk devleti ikinci kez kurulduğunda da Uygurlar tekrar bu devlet içinde yer almışlardır
(Çandarlıoğlu, 2004: 11-12).Uygur kağanlığı kendisinden önce kurulan Hun ve Göktürk’lerin
kültür mirası üzerine oluşmuştur. Bu dönem Türk kültür hayatı için önemli sonuçlar meydana
getirmiştir. Uygur kağanlığı dönemi kültür tarihi açısından ağır basmaktadır (İzgi, 2000: 13).
Uygurlar kültürel faaliyet ve ticarette büyük ilerleme sağlamışlardı (Roux, 2006: 221).
Göktürk döneminden farklı olarak Uygurlara gelindiğinde yerleşik hayata geçiş ve şehir
yaşamı ortaya çıkmıştır (Şen, 2004: 157). Uygurların kültür seviyeleri daha IX. Yüzyıldan
başlayarak yüksekti ve daha sonraki yüzyıllarda da ilerlemeyi sürdürdü (Roux, 2008: 175).
Uygurlar bu dönemde ekonomik ve askeri açıdan ilerlemeler kaydederek Asya’nın en güçlü
devleti haline gelmişlerdir. Bu devirde Uygurlar, tarihi İpek yolunun en önemli merkezlerini
doğrudan yöneten bir konumdaydı. Uygurların en önemli özelliği yerleşik hayata geçen ilk
Türk devleti olmasıydı. Bu dönemde Uygurlar hayvancılığa dayanan yaşam tarzlarını bırakıp
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ticarete dayalı şehir hayatına geçmişlerdir. Belirtildiği gibi Orta Asya’dan geçen İpek yolunu
korumuşlardır (Çakan, 2006: 166).744-840 yılları arasında varlığını sürdüren Uygur
devletinde hükümdarların ad ve unvanları önem kazanmaktadır. Bu dönemdeki Uygurlar ad
ve unvan vermek konusunda Göktürk geleneklerini genişleterek devam ettirmişlerdir
(Amanoğlu, 2001: 151). Tariat ve Şine-Usu yazıtları gibi iki büyük Uygur yazıtı ile diğer
Uygur yazıtlarının runik harflerle yazıldığı ifade edilmektedir (Roux, 2002: 29). Uygurlar
Orhun bölgesinde yüzyıla yakın bir zaman süresinde yaşamışlardır. Tarih olarak 744-840
arasındadır. Uygurlar’dan günümüze kadar kalan birkaç yazıt mevcuttur. Bu yazıtların en
önemlisi ve en iyi okunabilirliğe sahip olanının Şine Usu yazıtı olduğu bilinmektedir (Sümer,
1999: 65).Şine Usu yazıtı bozkır Uygurlarından miras kalan ve satır sayısı dikkate alındığında
diğer Uygur yazıtlarından daha hacimli olan bir yazıttır (Aydın, 2008). Uygur kağanlığı
yönetimi zamanında dikilen yazıtlar Tes, Tariat, Şine Usu, Karabalgasun I-II, Gürbelcin ve
Hoyto Tamir olarak sıralanabilir (Aydın, 2011: 29).
4.UYGUR
YAZITLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖNETİM

BİLİMİ

AÇISINDAN

Uygur yazıtları içinden Tes, Tariat ve Şine Usu yazıtlarındaki metinlerden yararlanılarak
incelemeler yapılmıştır. Bu yazıtların seçilmesinin nedeni içerisinde dönemin yönetsel
faaliyetleriyle ilgili bilgiler barındırmasıdır. Diğer Uygur yazıtları içerisinde yönetsel anlamda
ve liderlik bağlamında bilgi olmadığı söylenebilir. Çalışmada Tes, Tariat ve Şine Usu yazıtları
yönetim bilimi açısından incelenmiştir. Bu kapsamda belirtilen bu üç büyük yazıttaki yönetim
anlayışı ve liderlik tarzları değerlendirilmiştir.
4.1.Uygur Yazıtlarında Yönetim Anlayışı
Kışı Ötüken’in kuzeyinde geçirerek düşmandan kurtuldu ve rahatladı. İki oğluna yabgu ve şad
unvanlarını verdi. Oğullarını Tarduş ve Tölis boylarına yönetici olarak görevlendirdi. Tes
ırmağı tarafına çitini vurup yazı geçirdi. Karargâhının sınırlarını çizdi. Çik milletine vali atadı.
Onlara ışvara ve Tarkan unvanlarını verdi (Aydın, 2011: 74-80). Kışı geçirerek düşmanlardan
kurtulup rahatladı. İki oğluna Yavgu ve Şad unvanlarını verdi, oğullarını Tarduş ve Töliş
milletlerine yolladı. Böylece Kaplan yılında Çiklere doğru sefer düzenledi. Tes başında çitini
yapıp yazı geçirerek sınırlarını çekti. Çik milletine Totok atadı. İşvara ve Tarkat unvanlarını
onlara verdi (Ölmez, 2013: 302-303). Yabgu unvanını verdi. İki oğluna Yabgu ve Şad ismi
verdi. Tarduş ve Tölis kavmine gönderdi. Bundan sonra Çiklere karşı yürüdü. Sınırını tayin
etti. Çik kavmine Tutuk yolladı. İşbaralar ve Tarkanlar atadı (Orkun, 2011: 167-174).
Yetki kavramı başka bir kişiye bir faaliyeti yaptırma hakkı olarak tanımlanabilir (Efil, 1998:
210). Organizasyondaki bireylere önemli görevler verilmesi ve bu görevleri başarması için
yetki ile donatılmasına yetki devri denir. Yetki devrinde yönetici kendi sahibi olduğu
yetkisinin bir kısmını astlarına verir. Yetkinin bir kısmını devretmek ondan vazgeçmek
değildir. Temel yetki sahibi yine üst kademedir. Organizasyonun etkili olabilmesi, yetki
devrinin gerektiği gibi ve zamanında yapılmasına bağlıdır (Can, 2005: 167). Yönetimde yetki
devri iki yönlü dinamik bir süreç olarak görülebilir. Yöneticiler astlarına yetki devrettiğinde
astların iş yapma yetkisi artar ve aynı zamanda üstlerine karşı sorumluluğu da yükselir. Bunun
nedeni yetkinin üstlerden astlara, sorumluluğun ise astlardan üstlere yönelik olmasıdır
(Aytürk, 2000: 80).
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Uygur kağanlığı yöneticileri oğullarına unvan vererek onları yönetici olarak
görevlendirmişlerdir. Yetkiyi oğullarına devrederek yönetsel bir faaliyet gerçekleştirmişlerdir.
Başka bir deyişle Uygur kağanlığı yöneticilerinin oğullarına unvan vermesi ve onları yönetici
olarak görevlendirmesi bir yetki devri örneğidir. Uygur kağanlığı yöneticileri bulundukları
dönemde yönetsel yetki devrini kullanmışlardır denilebilir.Uygur kağanlığı yöneticileri Çik
milletine vali atamış ve unvanlar vermiştir. Burada da yönetsel olarak bir yetki devrinin
olduğu söylenebilir. Uygur kağanlığı dönemi yöneticileribulunduğu yıllarda yetki
devrigerçekleştirmişlerdir. Bu durum yazıtlarda açık bir şekilde belirtilmiştir. Uygur
yöneticilerinin yetki devri gerçekleştirerek faaliyetlerini daha etkili bir biçimde sürdürdükleri
söylenebilir.
4.2.Uygur Yazıtlarında LiderlikTarzları
4.2.1. Uygur Yazıtlarında Stratejik Liderlik Tarzı
Kağan tahta çıktı ve yurdu düzene koydu. Ülke ve yasaları düzene koydu. Milletini derleyip
toparladı. Savaş yaptı, emrindekiler, hizmetçileri ve milleti için düşmanı mızrakladı.
Hizmetçileri, emrindekiler ve halkı için onlarla savaş yaptı. Savaş yaparken düşmandan bazı
kişileri ele geçirerek bunlardan on kişiyi haberciolarak yolladı. Tuğu dışarı çıkaracakken öncü
birliğin askeri geldi ve düşmanın geldiğini söyledi(Aydın, 2011:35-73).Devleti ve düzeni
oluşturdu. Köleleri, cariyeleri ve milleti adına orada düşmanı mızrakladı.Sekizinci ayın ilk
günü orduya harekete geçin dedi, Tuğ çekilirken öncü askerler geldi ve düşmanın geldiğini
söyledi. Oradan tekrar dönüp Orkun ile Balıklıg ırmaklarının birleştiği alanda devletin tahtını
kurarak düzeni getirdi(Ölmez, 2013: 281-304). Kavminin hepsini bir araya getirdi. Savaşta
yakalayıp on kişi yolladı. İleri karakoldaki biri geldi ve düşmanın geldiğini söyledi. Cariyeler,
esirler ve kavmi için savaştı. Esirler, cariyeler ve milleti için mızrakladı (Orkun, 2011: 165177)
Kağanın ülkesine düzen getirdiği, yasalarını düzene koyduğu, faaliyetlerini düzen getirmek
için yaptığı ve milletini derleyip toparladığının ifade edilmesi Uygur kağanlığı yöneticilerinin
stratejik liderlik tarzı sergilediklerini göstermektedir. Uygur kağanlığı yöneticilerinin bu
sayede sağlam bir devlet sistemi oluşturmak istemesi stratejik liderlik tarzı gösterdiklerini
ortaya koymaktadır. Uygur kağanlığı yöneticilerinin milletinin varlığının devamı için savaşlar
yaptığını ve düşmanlarıyla mücadele ettiğini ifade etmeside stratejik liderlik tarzı gösterdiğini
ortaya koymaktadır. Gerçekleştirdiği savaşları milletinin varlığının devamı için yaptığını ifade
etmesi dikkat çekmektedir. Bu durum stratejik liderlik tarzı sergilediklerini düşündürmektedir.
Ayrıca Uygur kağanlığı yöneticilerinin düşmanlarından bazı kişileri haberci olarak kullanması
ve savaşlarda öncü birliklerden faydalanması, çevreyi tanıma ve analiz etmeye yönelik olarak
stratejik liderlik tarzı gösterdiklerini ortaya koymaktadır.
4.2.2. Uygur Yazıtlarında Karizmatik Liderlik Tarzı
Hakan bilge olduğundan doğuda gün doğusundaki millete hükmetti (Ölmez, 2013: 271).
Uygur kağanı tahta geçti, kağan büyük bir kağandı. Kağan bilge biri olduğundan doğuda
güneşin doğduğu taraftaki milletlere hükmetti. Kağana sen varken millet güçlüymüş, sen
yokken milletin gücü kara su gibiymiş diyerek millet ayağa kalktı(Aydın, 2011: 33-47).
Uygur yazıtlarında Hakan’ın bilge ve büyük bir kişi olduğundan bahsedilmiştir. Hakan’ın
bilge ve büyük biri olduğunun ifade edilmesikarizmatik liderlik sergilendiğini göstermektedir.
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Bu açıdan karizmatik liderlerin karakteristiklerine sahip olduğu söylenebilir. Kağanın
bilgeliğinin ve büyüklüğünün vurgulanması bu açıdan önemlidir. Uygur kağanının varlığında
milletin güçlü olmasından, yokluğu durumunda ise milletin güçsüz konuma düşmesinden
bahsedilmesi karizmatik liderlik tarzı sergilendiğinin göstergesidir. Kağanın karizmatik
liderlik tarzı, gücü ile karakterize edilmektedir. Uygur kağanlığı yöneticilerinin milletlerini
daha güçlü duruma getirdiğinin ifade edilmesi karizmatik liderlik sergilediklerinin
göstergesidir.Ayrıca kağanın bilge biri olduğunun vurgulanarak diğer milletlere
hükmetmesinin ifade edilmesi de karizmatik liderlik gösterildiğini düşündürmektedir.
4.2.3.Uygur Yazıtlarında Vizyoner Liderlik Tarzı
Ötüken’in orta tarafında durdu. Kağanlığını buraya kurdu. Karargâh çitlerini buraya yaptırdı.
Bin yıllık on bin günlük yazıtını ve damgasını buraya yassı taşın üstüne yazdırdı, yazıt taşı
üstüne yazdırdı. Ötüken ormanı dağı zirvesi, Yavaş ve Tokuş ırmaklarının birleştikleri yerde
yaz günlerini geçirdi. Tahtı oraya yaptırdı, çiti oraya yaptırdı, bin yıllık on bin günlük yazıtını
ve damgasını oraya yassı taşa kazıttı (Aydın, 2011: 49-77).Ejderha yılında Ötüken’in
ortalarında yazı geçirerek otağını oraya kurdu ve sınırlarını oraya çekti. Binlerce yıl,
onbinlerce gün kalacak olan yazıtını, belgesini bu alanda düz taşa yazdırdı. Yavaş ve Tokuş
ırmaklarının birleştiği alanda yazı geçirdi ve otağını kurdu. Çitlerini oraya yaptırdı. Bin yıllık,
on bin günlük yazıtını, nişanını oradaki alanda düz taşa yazdırdı(Ölmez, 2013: 281-302).
Beşinci ayda sınır işaretini oraya yaptırdı. Bin yıllık, on bin günlük yazıtını oraya düz taşa
kazıttı (Orkun, 2011:172).
Uygur kağanlığı yöneticileri yaptırdıkları yazıtların kalıcılığını vurgulamışlardır. Yazıtların
taşın üzerine yazdırılması kalıcılığını ortaya koymaktadır. Yazıtlar için bin yıllık ve on bin
günlük gibi ifadeler kullanmaları önemlidir. Bu ifadeler yazıtların uzun yıllar boyunca
varlığını sürdüreceğine vurgu yapmaktadır. Uygur kağanlığı yöneticilerinin gelecek kuşaklara
yönelik kalıcı bir yazıt bırakmaları vizyoner liderlik tarzı gösterdiklerini ortaya koymaktadır.
Başka bir ifadeyle kendi yönetim tarzlarını ve paradigmalarını anlatan yazıtlar bırakmaları
vizyoner liderlik gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Gelecek kuşakların bu yazıtlara bakarak
onların değer, ilke ve temel paradigmalarını anlamaları önem taşımaktadır. Uygur kağanlığı
yöneticilerinin vizyonlarını barındıran bu metinleri taşın üzerine kalıcı bir biçimde
yazdırmaları geleceğe yönelik bir faaliyet taşımaktadır. Bu durum vizyoner liderlik tarzlarını
sergilediklerini ortaya koymaktadır.
4.2.4.Uygur Yazıtlarında Otoriter Liderlik Tarzı
Hükmetti. Üzerlerine yürüdü, savaş yaptı. Hanlarını savaşta esir aldı. Savaş yaptı ve tabi kıldı.
Doğuda güneşin doğduğu yerlerdeki boylar, batıda ayın doğduğu yerlerdeki boylar dört
taraftaki milletler hizmetindeydi. Düşmanı yok edildi. Koyun yılında onlara karşı orduyu
yolladı. İkinci savaş birinci ayın altıncı gününde oldu ve düşmanı bozguna uğrattı. Gece hava
kararana dek savaş yaptı. Beşinci ayın yirmi dokuzunda savaş yaptı. Selenge’de sıkıştırarak
mızrakladı ve burayı dümdüz etti. Çoğu Selenge’nin aşağı tarafına gitti. Selenge’yi geçerek
izledi ve ilerledi. Sekizinci ayın ikinci gününde Çıgıltır gölünden ırmağa doğru giderken savaş
yaptı, mızrakladı ve onları takip etti. Aynı ayın on beşinde yoğun bir savaş yaptı. Milletin
yarısına hükmetti. İkinci ayın on dördünde Yenisey ırmağında bozguna uğrattı ve hükmetti.
Onuncu ayın ikinci gününde oraya gitti, bozguna uğrattı(Aydın, 2011:44-88).
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Hanlarını esir aldı ve orada yok oldular. Üzerine ilerledi ve savaş yaptı. Savaşarak onları
mızrakladı. Koyun yılında harekete geçerek ikinci çarpışma ilk ayın altıncı gününde meydana
geldi ve onları ezdi. Akşam güneş batarken savaş yaptı. Ayın ikinci günü güneş doğarken
savaş yaptı. Dördüncü ayın dokuzunda savaş yaptı. Beşinci ayın yirmi dokuzunda savaş yaptı.
Sekizinci ayın ikisinde savaş yaptı. Oradan izleyerek devam etti ve ilerledi. Ayın onbeşinde
çok sert bir biçimde çarpışma yaptı. Altıncı ayın yirmi birinde savaş yaptı. İçüy ırmağını
geçerek mızrakladı. Karargâhını on gün önceden korkarak taşıdı(Ölmez, 2013: 280-304).
Kavmi üzerine yüz yıl, elli yıl hükmetti. Koyun yılında üstüne gitti, ikinci savaşı ilk ayın
altıncı gününde yaptı. Gece savaş yaptı ve mızrakladı. İkinci günde gün doğduğunda savaş
yaptı. Beşinci ayın yirmi altısında savaştı ve mızrakladı. Sekizinci ay düşmanın arkasından
gitti ve yetişti. Düşmanın ordusunu mızrakladı. Yirmi üçünde orada savaştı (Orkun, 2011:
164-182).
Uygur kağanlığı yöneticilerinin şiddetli savaşlar yaparak düşmanı bozguna uğratması,
savaşlarda düşmanın yok olduğunun ifade edilmesi, birçok milletihizmetine aldığını ve
hüküm sürdüğünü belirtmesi otoriter liderlik olarak değerlendirilebilecek hususlardır. Ayrıca
Uygur yöneticilerinin savaş yaptığı tarih ve zamanları da belirtmiş olmaları önem
taşımaktadır. Uygur kağanlığı yöneticilerinin düşmanı izlemesi, düşmanlarının Hanlarını esir
alması ve çeşitli milletlere hüküm sürmesi gibi durumlar otoriter liderlik tarzı sergilendiğini
düşündürmektedir. Uygur kağanlığı yöneticilerinin uzun süren savaşlar yapması ve düşmanı
bozguna uğratmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmesi de otoriter liderlik tarzı olarak
değerlendirilebilir. Özellikle yapılan savaşlarda tarih ve yıl belirtilmesi savaşların uzun bir
sürece yayıldığını düşündürmektedir. Buna ilave olarak Uygur kağanlığı döneminde düşmanla
çok ciddi çarpışmaların olması, düşmanın korkarak başka yere yönelmesi ve düşmanın
Hanlarını esir olarak alması da otoriter liderlik tarzı kapsamında değerlendirilebilecek
hususlardır. Uygur kağanlığı dönemi yöneticilerinin belirli alanlarda ve tarihlerde savaşları
sürdürmesi de otoriter liderlik tarzı olarak görülebilir.
5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Uygur yazıtlarına günümüz yönetim bilimi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuç olarak Uygur kağanlığı yöneticilerinin liderlik tarzları ve
yönetim becerilerini etkili kullanan kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Uygur yöneticilerinin
yönetimde yetki devrini o dönemlerde kullandığı ifade edilmiştir. Ayrıca Uygur kağanlığı
yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, karizmatik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve
otoriter liderlik tarzını kullanan ve bu yönde faaliyetler yürüten kişiler olduğu ifade edilmiştir.
Uygur yöneticilerinin kendi oğullarına unvanlar vermesi, hüküm sürdüğü milletlere yönetici
ataması ve onlara unvanlar vermesi yönetimde yetki devrinin uygulandığını göstermektedir.
Uygur yöneticilerinin ülkesine ve milletine düzen getirme isteği, savaşlarını milletinin varlığı
için yaptığını söylemesi, düşmanlarına yönelik haber almayı sağlayacak kişiler kullanması ve
savaşlarda çevreyi analiz etmeye yönelik faaliyetler yürütmesi stratejik liderlik tarzı
kapsamında değerlendirilebilecek konulardır.Uygur kağanının büyük ve bilge biri olduğunun
vurgulanması ve kağanın varlığında milletin güçlü olduğunun ifade edilmesi karizmatik
liderlik sergilendiğini göstermektedir.Uygur yöneticilerinin taştan yazıtlarla geleceğe yönelik
kalıcı bir eser bırakması, yazıtların bin yıl gibi çok uzun bir süre varlığını sürdüreceğini
düşünmeleri ve yazıtlarla milletine kendi vizyon ve anlayışlarını vurgulaması vizyoner
liderlik kapsamında değerlendirilebilecek hususlardır. Uygur yöneticilerinin şiddetli
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savaşlarla düşmanı bozguna uğratması, birçok millete hüküm sürmesi, uzun süren savaşlar
gerçekleştirmesi, düşmanlarının liderlerini esir alması gibi konular dönemin koşulları
kapsamında otoriter liderlik tarzı sergilendiğini düşündürmektedir.
Ayan (2015b), Orhun Abidelerindeki liderlik ve yönetim anlayışını incelemiştir. Ayan
(2015b) çalışmasında Orhun Abidelerinde Göktürk devlet yöneticilerinin dört temel liderlik
tarzı benimsediklerini ifade etmiştir. Ayan (2015b), Göktürk devlet yöneticilerinin hizmetkâr
liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı
benimsediklerini ifade etmiştir. ÇalışmamızdaUygur yazıtlarında Uygur Kağanlığı
yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, karizmatik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve
otoriter liderlik tarzını kullandıkları ifade edilmiştir. Belirtilen çalışma ile çalışmamızdaki
ortak nokta hem Orhun Abidelerinde hem de Uygur Yazıtlarında zamanın yöneticilerinin
stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını sergilemiş olmalarıdır.
Belirtilen çalışma ile çalışmamızdaki farklılık ise Orhun Abidelerinde hizmetkâr liderlik tarzı,
Uygur yazıtlarında ise karizmatik liderlik tarzı ve yönetimde yetki devrinin kullanılmasıdır.
Uygur kağanlığı kendisinden önce kurulan Göktürk’lerin kültür mirası üzerine kurulmuştur
(İzgi, 2000: 13).Uygurlar, Göktürk devletinin güçlü olduğu zamanlarda onlara bağlı olarak
yaşamıştır(Çandarlıoğlu, 2003: 61).Uygurlar Göktürk devleti kurulduğunda onların içinde yer
almış ve Göktürk devleti ikinci kez kurulduğunda da Uygurlar tekrar bu devlet içinde yer
almışlardır (Çandarlıoğlu, 2004: 11-12).Uygur kağanlığı döneminde Göktürk’lerin
kullandıkları tüm unvanlarbenimsenmiş (Taşağıl, 2015) ve Uygurlar ad ile unvan vermek
konusunda Göktürk geleneklerini genişleterek devam ettirmişlerdir (Amanoğlu, 2001: 151).
Bu kapsamdaUygur Kağanlığı ile Göktürk devletinin birçok ortak noktası olduğu ifade
edilebilir. Sonuç olarak Göktürk devleti ve Uygur Kağanlığınınliderlik ve yönetim yapılarının
benzer oldukları söylenebilir. Orhun Abideleri ve Uygur yazıtlarında özellikle liderlik tarzları
açısından ortaya çıkan bu benzerlik önem taşımaktadır.
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TÜRK MÜZĠĞĠNDE TÜRÜ ETKĠLEYEN ĠCRA PROBLEMLERĠ:TAVIR,
RĠTĠ
M VE GÜFTE ĠLĠġKĠSĠ
Ali TAN
Öz
Neyzen Niyazi Sayın’ın “iki ses arasındaki manevi münasebet” olarak tanımladığı geleneksel mûsıkîde,
icrayı doğrudan etkileyen çeşitli problemler vardır. Bu problemler birbirini tetiklemektedirler. Dolayısıyla bir
problem önceki problemin zemininde yükselerek bir sonraki problemin oluşmasına imkân vermektedir. Bu
problemler çalışmada tavır, güfte, ritm (metronom) ve sınıflandırma ekseninde tartışılacaktır. Eserlerin
kısaltılarak icra edilmesi, eserlerde güftenin mesajının ritmik ve melodik yapının arkasında kalması da çalışmada
incelenecek diğer konulardır. Ayrıca müzik teorisinin yetersiz kaldığı geniş bir zeminde geliştiği görülen bu
problemlerin icradaki izleri çeşitli örneklerle, detaylandırılacaktır. Özetle çalışmada, günümüzde popüler
kültürün sınırlarını belirlediği dar bir daire içerisinde kalan icranın, içinde bulunduğu dairede karşı karşıya
kaldığı iç-dış kaynaklı problemler aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Musıki, İcra, Ritm, Tavır, Popüler Kültür

THE PERFORMANCE PROBLEMS IN TURKISH MUSIC WHICH EFFECT
THE TYPE: RELATIONSHIP OF STYLE, RHYTHM AND LYRICS
Abstract
There are several problems that directly affect the performance in Turkish Music, which is defined by
NiyaziSayın as "A spiritual relationship between two notes". These problems trigger each other. Therefore, one
problem allows to the formation of another problem by rising in the base of the previous one. These problems
will be discussed in the article under the headlines of style, lyricsand metronome and classification titles.
Shortened performance of music works, remained message of lyrics that is behind the rhythmic and melodic
structure of the music works are other subjects which will be discussed in this article. Also, these problems are
seemed to be thriving in a wide range where the music theory was inadequate. In a summary, in this article,
internal-external sourced problems at which music performance faces in narrow circle which limits are set by the
popular culture today.
Keywords: Traditional Music, Performance, Rhythm, Style, Popular Culture

GiriĢ
Mûsikîmiz medeniyet zemininde gelişmeye elverişli bir ortam yakalayarak
medeniyetimizin kurucu klasikleri arasına girmiş; ilahiden türküye uzanan geniş tür
skalasında zengin bir mirasa (perde, makam, usul ve repertuar) sahip olmuştur. Bu miras
içinde sözlü repertuarın önemli bir yeri vardır.
Gelenekte sözlü repertuarı icra eden hanendelerin istidatlarına göre çeşitli türlerde
yoğunlaştıkları bilinmektedir. Fakat istisna kişiler de mevcuttur. Örneğin Mesut Cemil TRT
İstanbul Radyosundaki bir anonsunda Hafız Osman’ı anlatırken dini ve lâdini türleri ustalıkla
icra ettiğinden bahseder. Cemil’e göre,dini mûsıkî ağzına sahip hafızların ilahi okur gibi şarkı
okumalarına mûsıkî çevrelerinde hoş bakılmazdı. Dahası bu hafızların şöhretleri gölgelenirdi.
Bu, türlerin ayrı tavırlarla icra edilmesi gerektiğinin güzel bir örneğidir. Daha da açarsak,
genel kabule göre dini mûsıkîde, tekkelerdeki cumhur okuyuştan kaynaklanan, köşeli bir icra
söz konusuyken, lâdini mûsıkîde daha yumuşak bir üslup gerekir.Yani iki türün de farklı
incelikleri söz konusudur. Yine mevcut tabloyu genel kabul üzerinden okuyacak olursak sözlü
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repertuarda tavır, türe göre belirlenmelidir. Bu ön kabulün çıkmazlarına ileriki bölümlerde
değineceğiz ama şunu söylemeliyiz ki sözlü repertuarımız, türlerin yanlış belirlendiğini
gösteren, onlarca örnek içerir. Bu örneklere geçmeden evvel, tür belirlemede önemli bir unsur
olan “güfte”ye değinelim.
Güfte – Tür ĠliĢkisi
Farsça söylenmiş söz anlamına gelen güfte mûsıkîmizde “kâr, beste, semâi, şarkı,
türkü, ilâhi, nefes gibi dinî ve din dışı sözlü türlerde bestelenen eserlerin sözü” mânasında
kullanılır(Özkan, 1996: 217). Bir başka deyişle güfte, mûsıkîmizde bestelenmiş bir eserin
manzum sözleridir (Öztuna, 2000: 137). Bununla birlikte güfte, eserin melodik yapısının,
ritminin ve türünün belirleyicisi olarak da karşımıza çıkar.
Geleneksel mûsıkîmizde güfte barındıran türler şunlardır: Kâr, Kârçe, Beste, Ağır
Semai, Semai, Şarkı, Gazel, Türkü, Köçekçe, Ayin, Na’t, Durak, Miraciye, İlahi, Tevşih,
Temcid, Şuğul, Ezan, Mahfel Sürmesi, Salât, Münacaat, Mevlid(Özkan, 1996: 217). Bu
ayrımın üst çatısında ise dini ve lâdini musıki yer almaktadır. Yani yukarıdaki türlerin bir
bölümü dini mûsıkî türleriyken, bir bölümü ise lâdini musikiye aittir. Bu ayrım alt bölümdeki
sınıflandırmalarda çeşitli problemleri tetiklemedir. Yani lâdini olarak ifade edilenmûsıkî dinin
dışında bir mûsıkî midir? Ya da lâdini türlerin içinde dini güfteler yok mudur? Şarkı türünde
yazılan dini güfteli bir eser nasıl sınıflandırılmalıdır? Bu soruların işaret ettiği çeşitli
meselelerin ilk kaynağı bu üst çatıdır. Bu ayrımı benimsememekle birlikte “genel kabul
görmesi” nedeniyle çalışmada kullandığımızı, konuyla ilgili önerimizi sonuç kısmına
eklediğimizi hatırlatarak güfte temelli sınıflandırma hatalarına geçelim.
Güfte Temelli Sınıflandırma Problemleri
İlk örnek olarak TRT Türk Halk Müziği Repertuarı 36 numarada kayıtlı olan “Bugün
ben bir güzel gördüm” adlı Tokat türküsü verilebilir. Repertuarda türkü olarak kaydedilen
eserin güftesi şöyledir:
Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsnü cemalinden
Bahçanın kapısın açtım
Sanırsın cennete düştüm
Sevdim coştum helallaştım
Buse aldım yanağından
Salındı bahçaya girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
Bahçanın kapısı güldür
Dalında öten bülbüldür
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günahından
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Eserin güftesi Erzurumlu Emrah’a aittir. Emrah her ne kadar Erzurumlu olsa da
ömrünün son yıllarını Tokat’ta geçirmiştir. Mezarı Tokat’ın Niksar ilçesindedir. Nakşibendi
tarikatının Hâlidiyye koluna intisâb eden Emrah’ın Trabzon, Kastamonu, Sivas, Tokat,
Çankırı ve Niğde gibi yöreleri gezerek aşıklık geleneğini sürdürdüğü bilinmektedir(Albayrak
1996: 337). Bu güftede Erzurumlu Emrah’ın tasavvufi güftelerine güzel bir örnektir. Durum
böyleyken repertuarda türkü olarak kaydedilen eserin türü, dini-dindışı üst çatısı altında,
hatalıdır. Yani bu eser ilahi midir, türkü müdür? Ya da son yıllarda kullanılmaya başlanan
tabirleİrfan Türküsü müdür?
TRT Türk Halk Müziği repertuarına 2466 numarada kayıtlı olan “Ben bir Yakup İdim”
adlı Urfa Yöresine ait türküde de benzer bir durum söz konusudur. Eserin güftesi şöyledir:
Ben bir Yakub idim kendi halımda
Mevlamın kelamı vardır dilimde
Yusuf’u kaybettim Kenan ilinde
Ağlar Yakub ağlar Yusuf’um deyu
Gitti de gelmedi vah yavrum deyu
Yusuf’um hocada okumaz oldu
Onun bülbül dili şakmaz oldu
Alnındaki nuru berk olmaz oldu
Yusuf’u götürdüler ölüm kastine
Attılar kuyuya başı üstüne
İhlas ile çıktı suyun üstüne
Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan
Yusuf’u çıkardı kırk arşın kuydan
Kerem kâni kıldı Mısır’a sultan
Cem olup geldiler Kenan’ın kurdu
Biz yemedik diye içtiler andı
Yakub’un feryadı arşa dayandı
Güftede Kuran-ı Kerim’in Yusuf Suresi’nden alıntılar yer almaktadır. Yusuf suresi,
Kuran-ı Kerimde 12. sure olup 111 ayetten oluşur. Sure Hz. Yusuf Aleyhisselam’ın yaşamını
konu alır. Dolayısıyla bu referansla oluşan güfte de dini içeriklidir. Fakat mevcut güftesiyle
eser repertuara türkü olarak geçmiştir. Eserin yapısı ilahi türüne oldukça yakındır. Melodik
yapıda Urfa geleneğinin kâdîm nağmeleri işitilse de eser, giriş ve nakarat kısmıyla ilahi türüne
birebir uymaktadır.
Tür eksenli problemleri daha da karmaşık bir hale getiren başka bir durumu TRT Türk
Sanat Müziği Repertuarı 7741 numarada kayıtlı Hicaz Makamındaki “Muhabbet Bağına
Girdim Bu Gece” adlı Sadettin Kaynak şarkısında müşâhede etmek mümkündür.
Muhabbet bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş
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Ararım, ararım, ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Açıldı bahtımın gonca gülleri
Gönül bağında öter bülbülleri
Aşkıma sarayım hep gönülleri
Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş
Bu eserde güfteye göre eserin türünü belirlediğimizde eser bir şarkıdır. Fakat Alaeddin
Yavaşça, Sadettin Kaynak’ın bu eseri gördüğü bir rüya üzerine Hz. Peygamber’in anısına
bestelediğini bildirmektedir1. Bu durumda eserin dini mûsıkî çatısının altında sınıflandırılması
gerekmektedir. Mevcut yapısıyla eserin ilahi olarak sınıflandırılması mümkündür. Çünkü eser
meyanı olmayan sınırlı bir yapıdadır. Kaldı ki ilahilerin bazılarında meyan da mevcuttur.
Fakat eserin bugüne kadar ki icraları böyle bir algıyı bugün devre dışı bırakmıştır. Çünküeser
günümüzde eğlence müziğinin vazgeçilmez bir parçası olarak icra edilmekte; müzik
endüstrisi içindefarklı ritim kalıplarıyla bambaşka bir havaya sokulmaktadır. Bu durum,
icracıların icra edecekleri eserin nasıl bestelendiği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak
zorunda olduklarını gösteren önemli bir örnektir.
Yukarıdaki örneklerde türlerin geçirgen olduğunu görmek mümkündür. Repertuarı
kesin çizgilerle ayırmanın pratikte ne kadar işlediği de yine örneklerden anlaşılabilir. Güfte
özelinde böyle bir durum söz konusuyken, metronom konusunda da çeşitli problemler
karşımıza çıkar.
Metronom Temelli Ġcra Problemleri
Güfte, metronom ve tavır arasında önemli bir ilişki vardır.Güfte metronomun
belirlenmesinde, metronom ise tavrın oluşmasında oldukça önemlidir. Örneğin, eldeki güfte
hüzünden bahsederse icracı bu güfteyi temaya uygun bir şekilde seslendirmelidir. Başka bir
deyişle icracı hüzün temasının havasına uygun bir “gider” (metronom) belirlemelidir.
TRT Türk Halk Müziği Repertuarına 1616 numarada kayıtlı “Hey on beşli” adlı Tokat
türküsü’nde de benzer bir durum söz konusudur. Türkünün sözleri şöyledir:
Hey onbeşlionbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Giderim elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden

1Bu

konudaki diğer bir kaynak, Sadettin Bey’in son döneminde öğrencisi olan Ahmet Kibritçioğlu’dur. Doğan
Dikmen, Kişisel Görüşme, 30.06.2014; Hamide Uysal Kişisel Görüşme, 28.06.2014
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Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyomgidemiyom
Sevdim terkedemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Türkünün çıkışı 1915 yılına uzanır. Çanakkale Savaşı sırasında Sultan V.
MehmedReşad 27 Mayıs 1915’te Askeri Mükellefiyet Kanunu’nda değişiklik yaparak lise
talebelerini de cepheye çağırır. Türkü, bu çağrı ile Tokat’tan yola çıkan 1315 (1897)
doğumlular için yakılmıştır (Çolak 2008: 57-59). Dolayısıyla cepheye bir uğurlama söz
konusudur. Fakat günümüzde bu türkü çok ciddi kurumlarda, bu kurumlara mensup sanatçılar
tarafından oyun havasına çevrilmiş, dahasıeser eğlence sektörünün vazgeçilmezi olmuştur.
Yani popüler kültür içerisine intibak eden bu türkünün geçmişteki mesajından günümüze
hiçbir şey kalmamıştır. Başka bir deyişle metronomun değişmesi bu eseri, güftenin önemli
olmadığı, farklı bir müzikal söyleme itmiştir. Bu meyanda dinleyici/icracı için melodik ve
ritmik yapı güftenin önüne geçmiştir.
Dini mûsıkî alanında da bu durumu sıkça görmek mümkündür.İlahi mesajı iletmek
için ihdas edilen ilahi türü, esasen güftenin ön planda olduğu eserlerdir. Fakat pratikte bu
eserlerin çoğu hızlı bir şekilde icra edilerek eğlence müziğine dönüştürülmüştür. TRT Türk
Müziği Repertuarına 16043 numarayla kayıtlı olan “Sevdim Seni Mabuduma” adlı Hüzzam2
ilahi bu taaruza maruz kalan eserlerdendir. Ahmet Hatipoğlu’nun düzenlediği ve Hüseyin
Yaltırık’ın kaleme aldığı TRT notasında eserin metronomu 62 olarak belirtilmiştir. Fakat eser
icrada “arabesk” ezgilerle ve dans ritimleriyle hızlandırılarak ana mesajından
uzaklaştırılmıştır. Dolayısıyla güfte ikinci plana atılarak melodik ve ritmik yapının cazibesiyle
eser, farklı bir hal almıştır. Yani esere yeni bir yön verilmiştir.Çünkü “Halk bunu istiyor”
diyerek, halka geleneğini faklı biçimlerde sunma ve bu yeni şekli, artan taleple, bir an evvel
maddiyata dönüştürme gayretinde olan popüler “kültür”, geleneği eğip bükerken bir yandan
da isteklere/ üretimlere, yön verip devamlılığı sağlamak gayretindedir. Bu yüzden popüler
kültür, icracılarını söylemlerinde halkın isteklerine vurgu yapmaya iter. Oysaki icracı burada
sonuca odaklanırken sebebi örtme gayretindedir. Çünkü bu devinimde halkın bu yönlü
isteğinin sebebi halka sunulandır. Talep her şartta arzın ön şartı değildir. Bakış açısını
değiştirip tüm bu gayret karşısında geleneğin takındığı tavıra baktığımızda ise karşımıza geniş
bir araştırma konusu çıkar. Ana mevzudan sapmamak için örneklerle devam edelim.
TRT Türk Müziği Repertuarına 8233 numarayla kayıtlı YorgoBacanos’a ait “Neş’eyle
Geçen Ömrümü Eyvah Keder Ettin” başlıklı kürdilihicazkar makamındaki eserin icralarında
metronomda bir tutarsızlık görülmektedir. Bazı solistler parçayı ağır okumayı tercih
etmişlerdir. Bunun sebebi parçanın içerisindeki süslemelerin ve ani geçkilerin daha iyi
duyurulması olabilir. Çünkü parçayı hızlandırdığınızda16’lik ve 32’lik notalar çarpmaları
sıkıştırırken, geçkilerin ihtişamını azalabilir. İki örnek verecek olursak Safiye Ayla eseri 88
metronomda okurken Radife Erten 80 metronomda okumuştur. Parçanın giderinin
sonrakiicralarda 92 metronoma kadar yükseldiği görülmektedir.
2

Eserin bazı bölümleri segahlı olduğu halde notaya Hüzzam olarak alınmıştır.
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Gelenekselmûsıkîmizde metronomun hızlanmasında müzik piyasasının önemli bir rolü
vardır. 90’larda başlayan “Mini Fasıl”larda şarkıları belirli bir süreye sıkıştırmak için hızlıca
icra etmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu piyasada da oldukça rağbet görmüş; oluşan
metronom problemi ise günümüze kadar ulaşmıştır (Dikmen 2014). Problemi çözümsüz
kılansa bazı solistlerin eserleri hareketli icra etmekte bir beis görmemesidir. Bu algı
yanılmasından acilen vazgeçilmez ise problem daha da büyüyecek; gelecek nesillere güfteyi
yok sayan ve melodiyi önceleyen, hareketli bir müzik taşınacaktır.
Tavır Ekseninde Ġcra Problemleri
Güftenin türlerde belirleyici bir rolü olduğuna yukarıda değinmiştik. Özetle,genel
kabule göre, bir eserin güftesi eserin hangi türe ait olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu
göstergeden hareketle icracı eseri hangi tavırla okuyacağını belirleyebilir. Yani icracı ilahi
okuyacak ise köşeli ve güfteyi ön plana çıkaran bir sadelikte okuması gerekir. Aksi takdirde
Karadeniz türküsünü İç Anadolu ağzıyla okuyan bir icracının durumuna düşmekten
kurutulamaz.
Örnekleri arttıracak olursakGazel ve Kaside iki farklı türdür. Gazel dindışı, kaside ise
dini güfteler üzerinde doğaçlama olarak icra edilir. Eğer icracı kaside okur gibi gazel, gazel
okur gibi kaside okur ise bu icranın kalitesini düşürür. Bu örneği bir adım ileriye götürürsek
karşımıza geleneksel eserlerin arabesk tavırda icra edilmesi çıkar. Bir arabesk parçayı okur
gibi ilahi okumaya çalışanların yaygın olduğu günümüzde, yozlaşmış icraların gelecek
nesilleri yozlaşmış bir tavırla ilahi okumaya iteceği tehlikesi, hali hazırda devam etmektedir.
Bu icra şekli beste şekillerini de dejenere etmeye devam etmektedir. Bu yozlaşmayı
günümüzde ezan icralarında bile açıkça görmek mümkündür. İstanbul Tavrı ezan geleneğini
bilmeyen müezzinlerin Arap Tavrı Ezanı taklit etmek isterken bunu başaramayıp arabesk bir
icra ile okudukları ezanlara ülkemizin her köşesinde rast gelmek mümkündür. Namaza davet
olan ezanın bu şekilde yozlaştırılması, toplumun mûsıkî seviyesini aşağı çekmekte; yozlaşmış
tavra kulakları alıştırmaktadır. Böylece radyo, televizyon derken ezan gibi geniş bir ağ içinde
kendine yer bulamayan kadim gelenek, bir mecraını daha popüler kültüre terk etmektedir.
Özetleyecek olursak Üsküdar ağzı ezan okumanın yavaş yavaş yok olduğu günümüzde tavrın
muhafazası ve gelecek nesillere intikali önem arz etmektedir. Ezandaki bu durum mevlit için
de geçerlidir.
Mevlid denince akla Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı eseri gelir. Bu eser
mübarek gecelerde ya da doğum, ölüm, sünnet, evlilik gibi nedenlerle oluşturulan meclislerde
okunması adet olan; Hz. Peygamber’in doğumunu, peygamber olmasını, miraca çıkması ve
ölümünü konu edinen manzum bir eserdir. Ali Rıza Sağman bu geleneğin icrasında yaşanan
bir problemi şöyle aktarmıştır: “Kur’anı iyi okumağa muvaffak olan bazı değerli hafızlarımız
vardır ki bir gazel veya mevlid okumak mevkiine düşseler Türkçe kelimeleri “tecvid”
kurallarına uyduracağım diye ortaya gülünç bir formül çıkarırlar.” Bu sorun şimdilerde
artarak devam etmektedir (Sağman 1947: 53).
Eserlerin Kısaltılmasına Bağlı Ġcra Problemleri
Mevlidin uzun olmaması için kısaltılarak okunması önemli bir problemdir.
Günümüzde İstanbul’da özellikle sünnet düğünlerinde mevlitten bazı bölümlerin birkaç
ilahiyle birlikte okunması oldukçayaygındır.Bu cemiyetlerde mevlitbir ya da birkaç
tarafından başta okunan aşr-ı şerif ve sondaki duanın arasında 15 dakika ilahi okumak
suretiyle icra edilmektedir. İcracının az olması cemiyet sahibi tarafından, maddi nedenlerle,
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özellikle tercih edilmektedir. Tüm bu süreç mevlit kavramının içeriğinin boşaltıldığını
göstermektedir. Fakat ilginç bir şekilde “mevlit” popüler kültür içerisinde bir marka olarak
varlığını sürdürmektedir. Mevlit’in bu kolay tüketilebilir şekliyle gelenekten tamamen
kopması, icracı için de dinleyici içinde önem arz etmemektedir. Benzer bir durum Mevlevi
Ayinleri’nde karşımıza çıkmaktadır.
Mevlevi ayinleri Mevlevi mûsıkînin önemli bir türüdür. Başta icra edilen bir peşrevin
ardından dört bölümden oluşur. Her bir bölüme “selâm” adı verilir. Baştaki peşrevin bitirilip,
dört selamın icra edilmesinin ardından son peşrev, son yürük semai ve aşr-ı şerif ile ayin
tamamlanır. Bu icra, popüler kültür için oldukça uzundur. Dolayısıyla ayinin kısaltılması
içinsema, birkaç ilahiyle sunulmaktadır. Türü başkalaştıran bu gayretlere rağmen ayinler,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan İstanbul Tarihi Türk Müziği ve Konya Türk
Tasavvuf Müziği Toplulukları tarafından geleneksel şekliyle icra edilmektedir. Ayrıca
geleneği muhafaza eden çeşitli profesyonel ve amatör ekipler de mevcuttur. Bu nedenle
Mevlevi ayini türündeki kırılma, doğru örneklerinin varlığı sebebiyle, yavaş ilerlemektedir.
Saz eseri icrasında da benzer bir durum söz konusudur. Fasılların başında icra edilen
peşrevlerin dört haneden oluşan geniş yapısı günümüzde bir haneye ve bir mülazimeyebazen
de sadece mülazimeyeindirgenmiştir. Bu durumda peşrevlerin diğer haneleri yok
sayılmaktadır. Genellikle kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan peşrevler mümkün oldukça hızlı
icra edilmektedir.
Taksimler de günümüzde peşrevlerde olduğu gibi bir kısaltmaya maruz kalmaktadır.
Müzik piyasası içinde Plak Taksimi olarak adlandırılan bir şekilde (20-25 saniyede) icra
edilen taksimler, taksim türünün ihtişamını yansıtmamaktadır. Bir sazendenin icracılığının en
önemli göstergesi olan taksimler günümüzde bu işlevini yitirmektedir. Özellikle geçkili
taksimlerin 20-30 saniyeye sıkıştırılması büyük bir problemdir. Bu nedenle birçok sazende
günümüzde geçkili taksim yapmamaktadır. Bu, sazendeliğin gelişimini olumsuz
etkilemektedir. Ayrıca geçmişte eserleri plaklara sığdırabilmek için kısa tutulan taksimlerin
gelenekten ziyade zarûretten oluştuğu unutulmamalıdır.
Sonuçlar
Yukarıda,mûsıkî icrasını doğrudan etkileyen çeşitli problemler ele alınmıştır. Bu
çerçevede teoride kalın çizgilerle ayrılan türleringeçirgen olduğu açıkça görülmüştür. Dinilâdini şeklindeki bir üst ayrımın, mûsıkîyi tanımlamada yetersiz kaldığı örneklerle
açıklanmıştır. Dinin dışında kalan bir mûsıkî imajı da veren bu ayrımın mûsıkîde
ötekileştirmeyi tetiklediği açıktır. Bunun yerine daha kapsayıcı bir ayrım yapılmalıdır. Ayrıca
“lâdini” türlerin içindeki “dini içerikli eserler” ya uygun bir şekilde sınıflandırmalı ya da
türlerin sınırları daha geçirgen olmalıdır. Bunu ilahi özelinde açacak olursak ilahinin
İstanbul’da ya da Urfa’da bestelenmesi arasında melodik farklar olabileceğinden hareketle
bölgesel ve yöresel tavırların sadece ilahi türü içinde bile olabileceği kabul edilmelidir. İlahi
denince sadece İstanbul Tekkeleri’nde bestelenmiş ve okunmuş eserler akla gelmemelidir.
Yine yukarıdaki çerçeveden tavır, metronom ve güfte ilişkisinin icracılar tarafından iyi
kurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Güftenin metronomu belirlemedeki, metronomun ise
tavrın üzerindeki etkisi yok sayılmamalıdır. Günümüzde ritmik ve melodik yapıların, güftenin
önüne geçtiği düşünüldüğünde bunun ne denli büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılabilir. Bunlarla
birlikte eserlerin okunuşunda dejenere bir tavır kullanılması, uzun eserlerin kısaltılarak icra
edilmesi de mûsıkîmizin diğer problemleridir. Popüler kültür içerisinde eserlerin dinleyiciye
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ulaştırılmasında belirli bir sanat düzeyini muhafaza etme gibi bir kaygı güdülmeden yapılan
icraların geleneğe verdiği zararlar ortadadır. Eserlerin kırpılıp, farklı şekillerde halka
sunulması da bu zararı katlamaktadır. Bir de buna ritmin ve melodinin cazibesinde, mesajı
olmayan bir mûsıkî icrası eklenince gelecek nesillerin geleneği tanımasının ve anlamasının
önü kapanmaktadır. Geleneğin geleceğe yolculuğunu sekteye uğratan bu problemlerin gelecek
yeni problemlere uygun bir zemin hazırladığı da aşikardır. Tüm bu sorunların,bugün bile
mûsıkîmize uygun bir teori ihdas edememiş olmanın oluşturduğu zemin üzerinde yükseldiği
de unutulmamalıdır.
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ĠBN BATTÛTA SEYAHATNAMESĠ’NE GÖRE ARAP COĞRAFYASINDA
ĠSLAMĠ-DĠNÎ YAPILAR VE MEKÂNLAR
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KürĢadKOCA

Derya DOĞAN

ÖZ
Kültür, insanların yapıp ürettiği her Ģeydir. Kültürün üreticisi ve kullanıcısı toplumdur. Kültür ürünü olan
yapılar, ait olduğu toplumun önemli göstergeleridir. Kültürün oluĢmasında etkili olan birçok unsur vardır. Din,
kültürün oluĢmasında en belirgin faktörlerden bir tanesidir. Bir dine inananlar kendilerinin toplandıkları, ibadet
ettikleri veya kutsal kabul ettiği yapılar ve mekânlar oluĢturmuĢtur. Bu yapı ve mekânların tespit ve incelenmesi
kültürün daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır. Ġbn Battûta Seyahatnamesi‟nin kapsadığı geniĢ coğrafya, Ġslam
coğrafyası olarak adlandırılmaktadır. Bu seyahatnamede var olan dini yapılar seyahatnamenin yazıldığı döneme
ve o dönemdeki Ġslami-dinî mimarinin durumuna ıĢık tutmaktadır.Bu çalıĢma, Ġbn Battûta Seyahatnamesi‟nde
geçen Ġslami-dinî yapı ve mekânların kültürel unsurlarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıĢtır. Ġbn Battûta
Seyahatnamesi ‟ne göre Arap coğrafyasında Ġslami-dinî yapı ve mekânlar belirlenmiĢ, hangi bölgede hangi
yapının olduğu sayfa numaralarıyla birlikte verilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucunda mabed, cami, mescit,
secdegâh, tekke, zaviye, ribat, medrese, ziyaretgâh, mezar, mezarlık ve türbe gibi Ġslami yapılara; dağ, tepe,
mağara ve çeĢme gibi Ġslamimekânlara ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġbn Battûta, seyahatname, Ġslamiyet, cami, mescit, türbe.

ISLAMIC-RELĠGĠOUS STRUCTURES AND LOCATĠONSĠN THE ARAB
GEOGRAPHY, ACCORDĠNGTO IBN BATUTA TRAVELOGUE
ABSTRACT
Culture is everything that humans do produce. Culture manufacturers and users are collective. State-ofthe-art of buildings is very important to indicate in which community they are belong to. There are many
effective factors in formation of culture. The religion is the most prominent factor in the formation of the culture.
People who believes in the same religion gathers itself in the same place and establishes the holy buildings or
places for praying. The identification and analysis of those buildings and places provide a better understanding
of their culture. Travelogue of Ibn Battuta covers a wide geographic area and this has called Islamic region. This
travelogue herein were the religion buildings and was been written, it also shed light on the Islamic religion
architecture during that period. The aim of this study is to determine the cultural elements of Islamic religion
buildings and sites of Ibn Battuta travelogue. In the Arabic region settled according to Ibn Battuta travelogue,
and Islamic religion buildings and sites scheduled during those travels; we give the page number of the buildings
and which regions they are located. As the result of this studies;islamic buildings liketemple, mosque, small
mosque, secdegah, khaniqah, zawiya, ribat, madrasa, pilgrimage, grave, cemetery and shrines;Islamic sites like
mountains, hills, caves and fountains have been mentioned.
Keywords: Ibn Battuta, travelogue, Islam, mosque, small mosque, shrine.

1. GĠRĠġ
Bu çalıĢmada, Ġbn Battûta Seyahatnamesi‟ne göre Arap coğrafyasında yer alan Ġslami-dinî
yapılar ve mekânlar tespit edilip, hangi ülkede hangi mimari yapı ve mekânın olduğu sayfa
numaralarıyla birlikte verilecektir. Yapılan çalıĢmada, seyahatnamenin yazıldığı dönemdeki
Ġslami-dinî mimari ve mimari üzerindeki kültürel özellikleri tespit etmeyi
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amaçlanmıĢtır.Dünyanın dört bir yanında insanlar, inanç sembollerini taĢ, toprak, maden,
seramik ve hatta tekstilde bile dile getirmiĢlerdir. Ġnanç sistemleri giderek geliĢmiĢ ve
neticede tek tanrılı din aĢamasına ulaĢmıĢtır. (Artun, 2005:85) DeğiĢen ve geliĢen inanç
sistemi din kavramını oluĢturmuĢ, din kavramı da insanların yaĢayıĢ kuralarını meydana
getirmiĢtir. Bu kurallar insanların eğitimden sağlığa, kültürden mimariye, yaĢam tarzından
gelenek ve âdetlerine kadar tüm hayatlarına etki etmiĢtir. Toplumlar var olan kültürlerini,
geleneklerini, yaĢam tarzlarını mimaride konuĢturmuĢlardır. Çünkü hangi dönemde olursa
olsun mimari eserlere bakıldığında o dönemde var olan kültürü ve toplumlara ait özellikleri
görebiliyoruz. Bu sayede çağlar öncesine bile ıĢık tutmak mümkün olabiliyor.
Ġbn Battûta Seyahatnamesi, dinî yapı ve mekânlarla ilgili geniĢbilgiler içermektedir.
Ġbn Battûta‟nın seyahati sırasında gezdiği yerler de göz önünde bulundurulduğunda, sadece
Arap coğrafyasında değil, Türk coğrafyasında da dinî yapılarla ilgili geniĢ bilgilere
rastlanmaktadır. Battûta, gezdiği coğrafyalarda sadece Ġslami-dinî yapılardan değil, Ġslami
olmayan, hatta dini yapılar dıĢında kalan sivil mimari yapılardan da bahsetmektedir. Bizim
çalıĢmamızda Arap coğrafyasındaki Ġslami-dinî yapılar ve mekânlar incelenecektir. Ġbn
Battûta‟nın gezdiği Arap coğrafyası; Ġskenderiye, Kahire, Mısır, Gazze, Kudüs, Hama, Halep,
DımaĢk, Medine, Mekke, MeĢhed-i Ali, Basra, Acem Irakı denen beldeler, Kûfe, Bağdat,
Musul, Diyarbakır, Yemen, Umân, Hürmüz ve Afrika‟nın Doğu Sahilleri‟nden oluĢmaktadır.
Arap toplumunun Ġslam öncesi dönemdeki yaygın inancını ifade eden dinî gelenek, Ġslami
kaynaklarda “cahiliye dönemi Arap dini” olarak tanımlanır. Bu tanımlamada cahiliye terimi,
Kur‟an‟ın vahyi öncesi Arap geleneğinin sosyokültürel yapısını tanımlamada kullanılmıĢtır.
Ġslamiyet öncesi Arap coğrafyasında hâkim olan dinî geleneğin çoktanrıcılık ve putatapıcılık
olduğu görülür. (Gündüz, 2010:541) Ġslamiyet‟in kabulü toplumun en baĢta inanç ve inanıĢı
olmak üzerekültürel yapısını ve sosyal yaĢamını değiĢtirmiĢtir. Ġslamiyet‟in kabulü ile birlikte
her alanda olduğu gibi mimaride de geliĢmeve değiĢmeler olmuĢtur.Mimari, insanlık tarihi
boyunca varlığını her zaman sürdürmüĢtür. Mimaride form ve sanat anlayıĢı bakımından
değiĢiklikler olduğu görülmektedir. Ġslâmiyet‟in kabulünden sonra mimaride özellikle
süsleme alanında yenilikler ve değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Figürsüz ve geometrik
Ģekillerle süsleme ön plana çıkmıĢtır.“Ġslâmiyet‟te tasvir konusuna duyulan tepki ve mesafeli
duruĢ,Ġslam süsleme sanatında yeni arayıĢlara vesile olmuĢ,geometrik ve bitkisel süslemenin
yanında, hat diye isimlendirilen yeni bir sanat dalı da doğmuĢtur.” (Can ve diğerleri,
2006:47)Ġslamiyet hızlı bir Ģekilde geniĢ kitleler tarafından kabul edilmiĢ, Ġslami mimari
örneklerin de çok geniĢbir coğrafyaya yayılmasını sağlamıĢtır. Bu geniĢlikler farklılıkları da
barındırmaktadır. Bu farklılıklardan dolayı Ġslami-dinî mimariyi de kendi içinde alt baĢlıklara
ayırmak mümkündür. Ġslami-dinî yapılar; câmii, mescit, secdegâh, tekke, dergâh, zaviye,
ribat, medrese, türbe, mezar ve mezarlık. Ġslami-dinî mekânlar; çeĢme, dağ, tepe ve
mağaradır.
Ġslami-dinî yapı ve mekânları alt baĢlıklaraltında ele almak mümkündür.Ġslâmiyet‟te, ibadet
yapılan yere mabet adı verilir. Bu tanımdan hareketle câmii, mescit, secdegâh, tekke, zaviye,
ribat, medresegibi dinî yapıları “mabet” baĢlığı altında toplanabilir. Bunlar içinde yer alan
tekke, zaviye, medrese ve ribat “dinî eğitim yapıları” Ģeklinde sınıflandırılabilir.Ġslamiyet‟te
var olan ahiret inancı mezar, mezarlık ve türbe yapılarını meydana çıkarmıĢ olup, bu
yerler“ziyaretgâh” baĢlığı altında sıralanabilir.Ġslami toplumlarda kutsallık atfedilen çeĢme,
dağ, tepe ve mağara gibi unsurlar da “kutsal mekânlar” olarak sınıflandırılabilir.

471

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XĠktisatveGiriĢimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZĠSTAN
http://www.akademikbakis.org

2. Ġbn Battûta’nın Hayatı ve Seyahatnamesi
Ebû Abdullah Muhammed Ġbn Battûta Tancî, hicrî 17 Recep 703/milâdî 25 ġubat
1304‟te Fas‟ın Tanca Ģehrinde doğmuĢtur. 29 yıl sürecek olan seyahati için 1325 yılında
memleketi Tanca‟dan yola çıkmıĢ,Arap ve Anadolu coğrafyasını gezdikten sonra Kuzey Türk
Ġlleri‟ne gitmiĢtir. 73.000 mil uzunluğundaki yolculuğunu tamamlayıp 1354 yılında
memleketi Tanca‟ya geri dönmüĢtür. Ortaçağdaki seyyahların en büyüğü olarak bilinen
Battûta, 1368 yılında vefat etmiĢtir.
Seyahatnameler, ülkelerin kültürünü, yaĢam tarzını, ideolojilerini yansıtması bakımından son
derece önemli yazılı kaynak niteliğindedir. Hatta çeĢitli ülke ve toplumlara ait kültürlerin
keĢfinisağlayan belgeler de diyebiliriz. Bu anlamda Ġbn Battûta Seyahatnamesi‟nde çok geniĢ
bir coğrafyanın kültürel özelliklerine tanıklık ediyoruz. Battûta, gezdiği birçok coğrafyada
toplumsal yaĢama karıĢmıĢ,evlilikler yapmıĢ,cenaze törenlerinde, Ģenliklerde, kutlamalarda
bulunmuĢ, çok sayıda bilgin, derviĢ ve hükümdarlarla tanıĢma fırsatı yakalamıĢ, ülkelerin
giyim-kuĢam, âdet, gelenek ve inançlarını kısaca kültürünü görmüĢ, öğrenmiĢ, yaĢamıĢ ve
seyahatnamesinde bunları aktarmıĢtır.
Seyyahımız tarafından “Tuhfetü‟n-Nuzzâr fî Garâbi‟l-Emsâr ve Acâibi‟l-Efsâr” (ġehirlerin
Ġlginçlikleri ve Yolculuğun Tuhaflıkları hakkında AraĢtırmacılara Hediye) diye adlandırılan
ve literatürde“Rıhle” ya da “Rıhletü İbn Battûta”ismiyle bilinen eser, Battûta memleketine
döndükten sonra kâtip Ġbn Cüzey el-Kelbi tarafından kaleme alınmıĢtır. Ġbn Cüzey, bazen
aktarılana sadık kalarak, bazen de küçük ilavelerde bulunarak bu seyahatnameyi meydana
getirmiĢtir.
3. Seyahatnamede Ġslami – Dinî Yapılar ve Mekânlar
Ġslami-dinî yapı denince akla gelen ilk örnekler; mabet, câmii, mescit, tekke, zaviye, ribat,
medrese, secdegâh, ziyaretgâh, türbe, mezarlık gibi yapılardır. ÇeĢme, dağ, tepe ve mağara
gibi yerler de dinî mekânları oluĢturur. Ġbn Battûta Seyahatnamesi‟nde yer alan bu yapı ve
mekânlar tespit edilip bulundukları coğrafyalara göre tasnif edilmiĢtir.
3.1. Ġslâmi – Dinî Yapılar
a)
Mabet: “Tapınak, ibadet edilen yer. Kur‟an ve hadislerde „mabet‟ sözcüğü geçmez.
Ġslam dininde kamuya açık ibadet yerleri câmii ve mescit diye adlandırılır. Ġslam inancına
göre, yeryüzünün her yeri ve özellikle Müslümanların evleri mabet sayılır.” (Büyük Larousse,
1986:7609) Seyahatname‟de geçen mabet de cami ve mescit karĢılığında kullanılmıĢtır.
Seyahatnamede geçenmabetler:
“Kudüs‟te bulunan Kutlu Mescit, sanatkârane bir tarzda yapılmış en ünlü
mabetlerdendir. (Ġbn Battûta,2005:65)
“Kudüs ile Hama arasında yer alan Askalân‟da, Ömer Mescidi adıyla bilinen büyük bir
mabed vardır.”(Ġbn Battûta,2005:68)
“Kudüs ile Hama arasında yer alan Askalân‟da, El-Câmiu‟l-Ebyad (Ak Câmii) denilen
mabed vardır.”(Ġbn Battûta,2005:69)
“Sayda şehrinde Peygamberler Mescidi adıyla bilinen bir mabet bulunur.”
(Ġbn Battûta, 2005:70)
“Dımaşk‟ıngüneyinde bir fersah uzaklıktaki köyde Hz. Ali‟nin Fâtıma‟dan doğan kızı
Ümmü Külsûm‟ün mezarı vardır. Bu kabrin yakınında, büyücek bir mabet bulunur.”(Ġbn
Battûta, 2005:108)
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“Medine‟de yer alan Mescidü‟l-Fetih, Uhud Dağı‟nda Fetih Sûresi‟nin
Peygamberimize indirildiği mekân olarak bilinen mabettir.” (Ġbn Battûta, 2005:131)
“Medine ile Mekke arasında bulunan Zülhuleyfe, Resûlullah‟ın ihram giydiği bir
mabettir.”(Ġbn Battûta, 2005:133)
“Mekke‟de bulunan Kâbe, mescidin ortasında küp şeklinde bir binadır. „Kutlu Mabed‟
de denilmektedir. (Ġbn Battûta, 2005:138)
“Meşhed-i Sâhibüzzemân, Kûfe şehrinin büyük çarşısında yer alan bir mabed. Oraya
„Zamanın Efendisinin Meşhedi‟diyorlar.” (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Bağdat şehrinin doğu yakasında Cuma namazı kılınan üç büyük mabet vardır. Bunlar;
Halife Câmii, Sulatn Câmii ve Rusâfe Câmii‟dir.” (Ġbn Battûta, 2005:220-221)
b)
Cami: “Müslümanların ibadet için toplandıkları yer. Cami sözcüğü, Cuma namazı
kılınan büyük mescit anlamındaki “mescid-i cami” den kısaltılmıĢtır.” (Büyük Larousse,
1986: 2141) Seyahatnamede geçen camiler:
“Mısır‟da yer alan Amr b. Âs Câmii, herkesçe bilinen muazzam bir yapıdır. Orada
şehir halkı Cuma namazı kılar.” (Ġbn Battûta, 2005:46)
“Gazze‟de çevre duvarları yıkılmış fakat mimarî açıdan hâlâ güzelliğini koruyan bir
câmi var.” (Ġbn Battûta, 2005:62)
“Beyrut‟ta bulunan büyük câmii, sanatkârane bir yapıdır.” (Ġbn Battûta, 2005:70)
“Halep‟te câmiin ortasında havuz, etrafında taş döşeli bir avlu vardır. Minberifildişi ve
abanozla süslenmiştir.”(Ġbn Battûta, 2005:79)
“Dımaşk‟ta Benî Ümeyye Câmii adında ihtişamlı bir câmii vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:98)
“Yezdühâs‟da ilginç bir câmii vardır. Damı dâhil her yanı taşla örülmüştür.” (Ġbn
Battûta, 2005:199)
“Şiraz‟da, Mescid-i Atîk adında bir ulucâmii vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:200)
“Bağdat şehrinin doğu yakasında Cuma namazı kılınan üç büyük mabet vardır.
Bunlar; Halife Câmii, Sultan Câmii ve Rusâfe Câmii‟dir.” (Ġbn Battûta, 2005: 220-221)
“Büyük Câmii, Kûfe şehrinde, kurşunla birbirine kaynaştırılmış yontma taşlardan
örülen muazzam sütunlarla desteklenmiş çok güzel bir câmiidir.” (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Halife Ebû Cafer Mansûr Câmii, Bağdat‟ın Basra Kapısı Mahallesi‟nde yer alır.”(Ġbn
Battûta, 2005:220)
“Tebriz‟de, Vezir Ali Şâh tarafından inşa edilen bir câmii vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:227)
“Abanoz Câmii, Cidde‟de bir mabet.” (Ġbn Battûta, 2005:237)
c)
Mescit: “Ġçinde namaz kılınması için kurulan yapı. Arapça‟da “secde yeri” anlamına
gelen mescit sözcüğü, ilk dönemlerden baĢlayarak “Müslümanların ibadet yeri” anlamında
kullanıldı.” (Büyük Larousse, 1986:8046) “Toplumumuzda epey eskilere giden yaygın bir
kabulle, Cuma ve bayram namazlarının kılındığı minberli mabetlere cami; sadece vakit
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namazlarının kılındığı, minbersiz, hacim olarak da daha küçük tutulmuĢibadet yerlerine ise
mescit denilmektedir.” (Can ve diğerleri, 2006:72)
Seyahatnamede geçen mescitler:
“Ayzâb‟da İmam Kastalânî‟ye ait olduğu söylenen bir mescit vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:60)
“Kudüs‟te bulunan Halîl İbrahim kasabasında yontma taştan yapılmış mescid, mimarî
değere sahip ve çok sağlamdır.” (Ġbn Battûta, 2005:63)
“Yakîn Mescidi, Kudüs‟te Lût Peygamber‟in türbesinin yanındadır.” (Ġbn Battûta,
2005:64)
“Kutlu Mescit, sanatkârane bir tarzda yapılmış en ünlü mabetlerdendir. Kudüs‟te yer
almaktadır. Mimarî açıdan eşsiz güzelliktedir. Yeryüzünde bundan daha büyük mescit
bulunmadığı söyleniyor.” (Ġbn Battûta, 2005:65)
“Kudüs‟te bulunan Kubbetü‟s-Sahra (Kaya Kubbesi), insanı şaşırtan son derece garip
bir yapı! Mescidin tam ortasındaki yüksek çıkıntı üzerine inşa edilmiştir.” (Ġbn Battûta,
2005:66)
“Meşhed-i Ali b. Ebû Tâlib, Dımaşk‟ta bulunan bir mescit.” (Ġbn Battûta, 2005:99)
“Dımaşk‟ın doğusunda Menîha adı verilen çölde Sa‟d b. Ubâde‟nin mezarı olup yanı
başında küçük fakat güzel bir mescit vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:108)
“Akdâm (Ayaklar) Mescidi, Dımaşk‟ta kutlu mekânlardan biri de şehrin güneyinde, iki
mil uzaklıkta, Hicaz, Kudüs ve Mısır‟a giden büyük yolun yan tarafında inşa edilmiş Akdâm
(ayaklar) Mescidi‟dir. Bu mescit, gayet gösterişlidir. Dımaşklılar buraya çok saygı
gösterirler.”(Ġbn Battûta, 2005:108)
“Busrâ‟da peygamberimizin devesinin çöktüğü yerde büyük bir mescit inşa edilmiştir.”
(Ġbn Battûta, 2005:117)
“Neblân‟da nehir kenarında bir mescid vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:197)
“Afrika‟nın Doğu Sahilleri‟nde, Menbesâlıların ahşaptan yapılmış sağlam mescitleri
vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:249)
“Yemen ile Umân arasında bulunan Zafâr şehrinde mescit çoktur. Her mescitte özel
yıkanma yerleri bulunur.” (Ġbn Battûta, 2005:252)
d)
Secdegâh: “Ġbadet edilecek, secde edilecek, namaz kılınacak yer.”(Büyük Larousse,
1986:10274) Seyahatnamede geçen secdegâhlar:
“Dımaşk‟ta, Hz. Hüseyin‟in türbesinin karşısında Ömer b. Abdülazîz‟e ait olan ve
suyu sürekli akan küçük bir secdegâh vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:101)
e)
Tekke:“Tarikatlarda Ģeyh ve müritlerin içinde yaĢadıkları, ibadet ettikleri ve tarikat
törenlerini düzenledikleri yer; dergâh. Tekke ve zaviyeler Ġslâm dininin yayılmasında etkili
olmuĢtur. Tekkeler dinsel iĢlevlerinin dıĢında aynı zamanda birer eğitim, öğretim ve sanat
kurumları niteliklerini taĢıdıklarından, buralardan pek çok sufî, bilgin, sanatkâr yetiĢmiĢtir.”
(Ġbn Battûta, 2005:11362) Seyahatnamede geçen tekkeler:
“Nesterev‟deermiş Şeyh Şemseddîn Felevî‟nin tekkesi vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:40)
“Berzah Adası‟ndabir mescit ve tekke vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:41)
“Dimyat‟ta Kalenderiyye tayfasının önderi Şeyh Cemaleddîn Sâvî‟nin tekkesi
vardır.”(Ġbn Battûta, 2005:42)
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“Mısır‟da tekkeler her yeri kaplamıştır. Bu yörede zaviye ve tekkeye hankah denir.”
(Ġbn Battûta, 2005:46)
“Mısır‟da dönemin sultanı Seyfeddîn Kalâvun Sâlihî, Kahire dışında Siryâkûs‟ta
bulunan büyük tekkeyi yaptırmıştır. Bu tekke, alçıdan yapılmış zarif nakışlara sahip olmak
yönüyle dünyada eşsizdir.” (Ġbn Battûta, 2005:51)
“Ihmîm‟de Ebu‟l-Abbâs b. Abdüzzâhir‟in tekkesi vardır. Bu şeyhin dedesi
olanAbdüzzâhir‟in türbesi burada bulunur.” (Ġbn Battûta, 2005:58)
“Halep ile Dımaşk arasında bir mevkide İbrahim b. Edhem‟in kabri
civarındaortasında havuz bulunan güzel bir tekke vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:89)
“Alâeddîn b. Bahâ, Şeyh Saîd Bicâî ve Yahyâ Selâvî adlı iki şeyh için bir tekke
yaptırmış, gelip geçen yolculara bedava yemek çıkarmayı taahhüt etmiştir.” (Ġbn Battûta,
2005:90)
“Dımaşk Câmii‟nin yanında Şümey‟âniye isminde bir tekke vardır. Buranın daha önce
Ömer b. Abdülazîz‟in evi olduğu söyleniyor.” (Ġbn Battûta, 2005:102)
f)
Zaviye: “Sufinin ibadet için çekildiği ıssız yer. Küçük tekke. Zaviyeler, daha çok
yerleĢim merkezlerinin dıĢına, yol kıyılarına kurulurdu. Zaviyeler, dinsel iĢlevlerinin yanı
sıra, yolcuların barınmaları, yiyip içmeleri yönünden toplumsal bir iĢlevi yerine getirdikleri
gibi bölgenin güvenlik ve esenliğinin sağlanmasını da üstlendiler.” (Büyük Larousse,
1986:12719) Seyahatnamede geçen zaviyeler:
“Mısır‟da tekkeler her yeri kaplamıştır.1” (Ġbn Battûta, 2005:46)
“Sayda şehrinde, Peygamberler Mescidi‟nin yanında Yusuf Peygamber‟in atıldığı kuyu
vardır. Kuyu küçük bir mescidin avlusundadır ve yakınında bir zaviye vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:70)
“Hısnu‟l-Ekrâd‟daİbrahimî Zaviyesi bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:73)
“Humus‟ta Hâlid b. Velid hazretlerinin kabri vardır. Yanı başında bir zaviye bir de
mescit mevcuttur.” (Ġbn Battuta, 2005:73)
“Meşhed-i Ali‟de, Hz. Ali‟nin kabri olduğu zannedilen Hadra Kapısı‟ndaki mezarlığın
karşısında sanatkârane bir şekilde inşa edilmiş medrese, zaviye ve hankahlar bulunur.” (Ġbn
Battûta, 2005:175)
“Şiraz‟da Ali Rıda b. Musa‟nın kardeşi Ahmed b. Musa‟nın mezarı bulunmaktadır. Ebû
İshâk‟ın annesi Tâş Hatun bu türbenin yanına bir medrese ve yolcuların ağırlanması için
zaviye yaptırmıştır.” (Ġbn Battûta, 2005:208)
“Şiraz‟da bulunan bir diğer ziyaretgâh, “şeyh” diye ünlenmiş Allah dostu Ebû
Abdullah b. Hafîf‟in kabridir. Bu kabrin hemen yanında bir medrese ile zaviye bulunuyor.”
(Ġbn Battûta, 2005:208)
“Kâzerûn‟da Şeyh Ebû İshâk Hazretleri‟nin mezarı vardır. Yanında da bir zaviye
vardır.” (Ġbn Battûta,2005:212)
“Kerbelâ, Hz. Hüseyin‟in şehit edildiği yerdir. Mukaddes mezar da bu şehirdedir.
Türbenin hemen yanında bir medrese ve zaviye vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:216)
“Zafâr şehrinin yakınlarında Âd kavminin yurdu olan Ahkaf harabeleri var. Çevresinde
bir zaviyede ve mescid var. Zaviyedeki kabrin üzerinde burasının Âbir Oğlu Hûd
Peygamber‟in kabri olduğu yazmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:254)
1

Hankah: Bu yörede zaviye ve tekkeye “hankah” denir.
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“Lâr şehrinde bulunan zaviyede büyük ariflerden, maneviyat âleminin kutup
sufîlerinden Şeyh Danyal‟ın kabri var.” (Ġbn Battûta, 2005:268)
g)
Ribat: “Han gibi barınılacak, konaklanacak yer. Önceleri askerlerin barındığı
savunma amaçlı ribatlar, kervansaray iĢlevini de üstlenmiĢtir. Daha sonra zaviye, tekke,
hankâh gibi dinsel bir nitelik kazandı.” (Büyük Larousse, 1986:9818) Seyahatnamede geçen
ribatlar:
“Mekke‟de yer alan Ribâtu‟l-Muvaffak, mimari açıdan çok hoş bir ribâttır.” (Ġbn
Battûta, 2005:143)
“Mekke‟nin güneydoğusunda yer alan Ebû Kubeys Dağı, şehre en yakın dağdır.
Üzerinde bir mescit, dervişlerin ve yolcuların kaldığı bir ribât ve aşevi kalıntısı vardır.” (Ġbn
Battûta, 2005:146)
“Revâk denilen yerde bir ribât bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:182)
“Basra‟da Mâlik b. Dinâr Ribâtı bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:184)
“Yezdühâs şehrinin dışında misafirlerin konakladığı bir ribât bulunur.” (Ġbn Battûta,
2005:199)
“Musul‟da, Yunus Tepesi diye bilinen bir yamaç vardır. Yunus Tepesi‟nde büyük bir
bina ve ribât bulunuyor.” (Ġbn Battûta, 2005: 229)
h)
Medrese:“Ders okutulan yer; Ġslam dünyasının yaygın öğretim kuruluĢu. Ġslâm
dünyasında, medreselerin kuruluĢundan önce de eğitim ve öğretim faaliyetleri devaö
ediyordu. Fakat bu faaliyetler, belirli ve özel bir yerde değil; mescid, küttâb ve bilginlerin
evleri, kitapçı dükkânları vs. gibi değiĢik ve farklı yerlerde oluyordu.” (Ġslâm Ansiklopedisi,
1991: 102) Seyahatnamede geçen medreseler:
“Mâlikî Medresesi: Dımaşk‟ta bulunan ve “Şarâbîşiyye adıyla bilinen medresedir.”
(Ġbn Battûta, 2005: 94)
“Şâfiîye Medresesi: Dımaşk Câmii‟nin yanında bir medrese.” (Ġbn Battûta, 2005: 102)
“Samsâmiye Medresesi: Şemseddin b. Kutsî tarafından kurulmuş bir medresedir.
Mâlikîlere aittir.”(Ġbn Battûta, 2005: 104)
“Âdiliye Medresesi: Dımaşk‟ta bulunan Şâfiîlere ait en büyük medresedir.” (Ġbn
Battûta, 2005: 105)
“Zâhiriye Medresesi: Âdiliye Medresesi‟nin karşısında yer alır.” (Ġbn Battûta, 2005:
105)
“Sultan Nûreddîn Medresesi: Dımaşk‟ta bulunan Hanefîlere ait en büyük
medresedir.” (Ġbn Battûta, 2005: 106)
“Şarâbişiye Medresesi: İşadamı Şihâbeddîn Şarâbişi tarafından yaptırılmış,
Mâlikîlere ait bir medresedir.” (Ġbn Battûta, 2005: 106)
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“Nemciye Medresesi: Dımaşk‟ta bulunan Mâlikîlere ait en büyük medresedir.” (Ġbn
Battûta, 2005: 106)
“İbn Ömer Medresesi: Dımaşk şehrinin dışında bir mahallede yer alır. Kur‟an-ı
Kerim öğrenmek isteyen ihtiyarlar için yapılmış bir okuldur.” (Ġbn Battûta, 2005: 109)
“İbn Müneccâ Medresesi: Dımaşk şehrinin dışında bir mahallede, Kur‟an-ı Kerim
öğrenmek isteyenlere ayrılmış bir okuldur.” (Ġbn Battûta, 2005: 109)
“Zâhiriye Medresesi‟nde Melik Zâhir‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005: 105)
“Muzafferiyye Medresesi: Mekke‟de yer alır.” (Ġbn Battûta, 2005: 151)
“Meşhed-i Ali‟de Hz. Ali‟nin kabri olduğu zannedilen Hadra Kapısı‟ndaki mezarlığın
karşısında sanatkârane bir şekilde inşa edilmiş medrese, zaviye ve hankahlar bulunur.” (Ġbn
Battûta, 2005: 175)
“Vâsıt şehrinde bir medrese vardır. İçindeki üç yüz odaya Kur‟an öğrenmek için uzak
ülkelerden gelen misafirler yerleştirilir.” (Ġbn Battûta, 2005: 182)
“Türter‟de Şeyh Şerefüddîn Musa b. Şeyh Sadreddin Süleyman‟ın Medresesi vardır.”
(Ġbn Battûta, 2005: 191)
“Surmâ‟da, Hvâce Kâfi‟nin yaptırdığı bir medrese vardır. Bu medresede gelip
geçenlere yemek sunulur.”(Ġbn Battûta, 2005: 199)
“Mecdiye: Medresesi: Şiraz‟da, Şeyh Mecdüddîn tarafından yaptırılmıştır.” (Ġbn
Battûta, 2005: 200)
“Şiraz‟da Ali Rıda b. Musa‟nın kardeşi Ahmed b. Musa‟nın mezarı bulunmaktadır.
Ebû İshâk‟ın annesi Tâş Hatun bu türbenin yanına bir medrese ve yolcuların ağırlanması için
zaviye yaptırmıştır.” (Ġbn Battûta, 2005: 208)
“Şiraz‟da bulunan bir diğer ziyaretgâh, “şeyh” diye ünlenmiş Allah dostu Ebû
Abdullah b. Hafîf‟in kabridir. Bu kabrin hemen yanında bir medrese ile zaviye bulunuyor.”
(Ġbn Battûta, 2005: 208)
“Kerbelâ, Hz. Hüseyin‟in şehit edildiği yerdir. Mukaddes mezar da bu şehirdedir.
Türbenin hemen yanında bir medrese ve zaviye vardır.” (Ġbn Battûta, 2005: 216)
“Nizâmiye Medresesi: Bağdat‟ın doğu yakısında yer alır.” (Ġbn Battûta, 2005: 220)
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“Müstansıriye Medresesi: Bağdat‟ta Sûku‟s-Sülesâ‟nın

(Salı Pazarı) sonunda

bulunur.” (Ġbn Battûta, 2005: 220)
“Muzafferiye Medresesi: Bağdat‟ta yer alan bir medrese.” (Ġbn Battûta, 2005: 235)
ı ) Ziyaretgâh:“Hayır iĢlemek veya saygı belirtmek için ziyaret edilen yer, türbe.” (Meydan
Larousse, 1973: 948) Seyahatnamede mezar (kabir), mezarlık (kabristan), türbe ziyaretgâh
olarak geçmektedir. Seyahatnamede geçen ziyaretgâhlar:
“Dimyat şehrinde Şetâ adıyla bilinen ziyaretgâh, çok uğurlu bir yerdir.2” (Ġbn Battûta,
2005:43)
“Mısır‟da bulunan Meşhed-i Mukaddes, Hz. Hüseyin b. Ali‟nin kutlu başının
gömüldüğü ziyaretgâh.”(Ġbn Battûta, 2005:48)
“Askalân‟da Hüseyin b. Ali‟nin ziyaretgâhı var.” (Ġbn Battûta, 2005:68)
“Kubâ, Medine‟nin güney tarafında kutlu ziyaretgâhlardandır. Kur‟an‟da, Allah‟ın
hoşnutluğu ve takva üzerine kurulduğu belirtilen mescit buradadır.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Hacerü‟z-Zuyût (Zeytinyağı Taşı), Medine‟nin dışındaki ziyaretgâhlardan biridir.”
(Ġbn Battûta, 2005:130)
“Mübarek ziyaretgâhlardan biri de Uhud Dağı‟dır. Uhud, bereketli bir dağdır.” (Ġbn
Battûta, 2005:131)
“Muhassab: Mekke Kabristanı‟nın arkasında bulunan ziyaretgâhtır. Buraya Abtah da
denilir. Orada Resûlallah‟ın konakladığı Benî Kinâne (Kinâneoğulları) tümseği bulunur.”
(Ġbn Battûta, 2005:145)
“Zâhir, Mekke‟de Ten‟îm yolu üzerinde bir ziyaretgâhtır.” (Ġbn Battûta, 2005:146)
“Şiraz‟da bulunan bir diğer ziyaretgâh, “şeyh” diye ünlenmiş Allah dostu Ebû
Abdullah b. Hafîf‟in kabridir. Bu kabrin hemen yanında bir medrese ile zaviye bulunuyor.”
(Ġbn Battûta, 2005:208)
i)
Mezar (Kabir): “Ölünün gömüldüğü yer, kabir. Ġslâm dini inançlarına göre, ölüleri
belli ölçülerle açılan bir mezara koyma geleneği vardır. Bu gelenek bir dinî emir
niteliğindedir.” (Meydan Larousse, 1973: 703) Seyahatnamede geçen mezarlar (kabirler):
“İskenderiye‟nin Fovva şehrinde meşhur veli Ebu‟n-Necât‟ın mezarı bulunmaktadır.”
(Ġbn Battûta, 2005:37)
“Bürüllüs‟teŞeyh Merzûk‟un kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:40)
“Mısır halkı Karâfe Kabristanı‟nda güzel kubbeler inşa etmişler, bunların etrafını
duvarla çevirmişlerdir. Bu hâliyle mezarlar tıpkı eve benzemektedir.”(Ġbn Battûta, 2005:47)
“Aksûr‟da kendini ibadete veren büyük ermiş Ebu‟l-Haccâc Aksûrî‟nin kabri
bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:59)

2

ġetâ: Dimyat Ģehrinde bir ziyaretgâh. Bu ziyaretgâhı Mısır halkı senenin belli günlerinde ziyaret eder.
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“Halîl İbrahim kasabasında yontma taştan yapılmış mescid, mimarî değere sahip ve
çok sağlamdır. Mescidin içinde bulunan kutsal mağarada İbrahim, İshâk ve Ya‟kûb
Peygamberlerin mezarları vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:63)
“Halîl Mabedi‟nin doğu tarafında yüksek tepenin üzerinde Lût Peygamber‟in kabri
var.” (Ġbn Battûta, 2005:64)
“Kudüs‟teYunus Peygamber‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:64)
“Yakîn Mescidi‟nin yakınında bulunan mağarada Hz. Hüseyin‟in kızı Fâtıma‟nın
kabri vadır.” (Ġbn Battûta, 2005:64)
“Gavr Vadisi‟ndeHz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh‟ın kabri vardır.” (Ġbn Battûta,2005:69)
“Kusayr‟da Peygamber dostu Muâz b. Cebel‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta,2005:69)
“Akkâ‟daSâlih Peygember‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta,2005:69)
“Saya şehrinde Fas krallarından olduğu kabul edilen Ebû Ya‟kûb Yusuf‟un kabri
vardır.” (Ġbn Battûta,2005:70)
“Bekaa Vadisi, Ebû Ya‟kûb Yusuf‟un kabrinin bulunduğu yerdir.” (Ġbn Battûta,
2005:70)
“Humus‟ta Hâlid b. Velid hazretlerinin kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:73)
“Antakya şehrinde Habib Neccâr‟ın kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:84)
“Sahyûn‟daermiş İsa Bedevî‟nin kabri var.” (Ġbn Battûta, 2005:85)
“Cebele şehrinde İbrahim b. Edhem Hazretleri‟nin mezarı vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:88)
“Dımaşk‟ta Meşhed-i Ali b. Ebû Tâlib Mescidi‟nin tam ortasında Zekeriyyâ
Peygamber‟inlahdi3 vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:100)
“Dımaşk‟ta Zâhiriye Medresesi‟nde Melik Zâhir‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:105)
“Dımaşk‟ın sekiz kapısı vardır. Bunlardan en ünlüleri Bâb-ı Câbiye ile Bâb-ı Sağîr
arasında bulunan kabristanda Peygamber ashabından, şehitlerden ve sonraki bilginlerden
pek çoğunun mezarı vadır. Ebû Süfyan kızı Ümmü Habîbe, kardeşi Muâviye, Allah elçisinin
müezzini Bilâl Habeşi, Üveysü‟l-Karanî ve Ka‟bü‟l-Ahbâr‟ın mezarları bulunur.” (Ġbn
Battûta, 2005:106)
“Dımaşk‟ın doğusunda Menîha adı verilen çölde Sa‟d b. Ubâde‟nin mezarı olup yanı
başında küçük fakat güzel bir mescit vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:108)
“Dımaşk şehrinin güneyinde bir fersah uzaklıktaki köyde Hz. Ali‟nin Fâtıma‟dan
doğan kızı Ümmü Külsûm‟ün mezarı vardır.”(Ġbn Battûta, 2005:108)
“Ferâdîs Kapısı ile Kasiyûn tepesi arasında 700 hattâ bir rivayete göre 70.000
peygamberin mezarı bulunduğu söyleniyor.” (Ġbn Battûta, 2005:110)
“Hz. Ebûbekir‟in kabri, peygamberimizin ayak yönündedir.” (Ġbn Battûta,2005:121)
“Hz. Ömer‟in kabri, Hz. Ebûbekir‟in omuz hizasındadır.” (Ġbn Battûta, 2005:121)
3

Lahit: Duvarı taĢveya tuğla ile yapılmıĢ, üzeri örtülü mezar.
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“Dımaşk‟ın Bakî Kapısı‟ndan çıkınca solda; Peygamberimizin halası ve Zübeyr b.
Avvâm‟ın annesi olan Safiye binti Abdülmuttalib‟in kabri vardır. Bu kabrin önünde
Medine‟nin önder bilgini Ebû Abdullah Mâlik b. Enes‟in mezarı bulunuyor. Onun önünde de
Resûlullah‟ın mübarek oğlu İbrahim‟in kabri vardır. Bu kabrin sağında Ebû Şahme diye
bilinen Abdurrahman b. Ömer b. Hattâb‟ın mezarı var. Onu karşısında Akîl b. Ebû Tâlib ve
Abdullah b. Zülcenâheyn Ca‟fer b. Ebû Tâlib‟in kabirleri mevcuttur. Bunların karşısında
Peygamber‟in eşleri ve müminlerin anneleri olan yüce kadınlara ait mezar haziresi var.” (Ġbn
Battûta, 2005:129)
“Mekke‟de Bakî Kapısı‟ndan çıkınca hemen sağ tarafta peygamberimizin amcası
Abbâs‟ın ve Hz. Hasan‟ın kabirleri var.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Mekke‟de Bakî Kabristanı‟nda Muhacirlerin, Ensâr‟ın ve diğer sahabelerin
kabirleri varsa da bunların pek azı biliniyor.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Mekke‟de Bakî Kabristanı‟nın sonunda Ebû Ömer Osman b. Affân‟ın mezarı
mevcut.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Mekke‟de Kutlu Oluk‟un alt tarafında Hıcr denilen yerde İsmail Peygamber‟in kabri
vardır. Onun yanında da annesi Hâcer validemizin mezarı vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:139)
“Mekke Kabristanı‟nda (Hacûn diye de bilinir) sahabe, tâbiîn, ulemâ, ermiş ve
evliyadan birçok kimse gömülü ama birçoğunun kabirleri harap olduğu için Mekkeliler kimin
nerede olduğunu bilmiyor. Yeri bilinenler arasında müminlerin annesi Hadîce binti Huveylid,
Abbâsî halifesi Ebû Ca‟fer Mansûr Abdullah‟ın mezarlarını sayabiliriz.” (Ġbn Battûta,
2005:145)
“Mercûm, Medine ile Meşhed-i Ali arasında yol üzerinde bir kabirdir.” (Ġbn Battûta,
2005:173)
“Meşhed-i Ali‟de, Hadra Kapısı‟nın karşısındaki mezarlıkta Hz. Ali‟nin mezarı
zannedilen bir kabir vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:175)
“Radva, Necef şehrinde yer alan küçük kabristandır. Burada meydana gelen garip
olaylardan dolayı Hz. Ali‟nin kabrinin burada olduğuna inanılır.”(Ġbn Battûta, 2005:176)
“Ümmü Ubeyde adlı köyde Ebu‟l-Abbâs Rifâî Hazretlerinin mezarı vardır.”(Ġbn
Battûta, 2005:182)
“Basra‟da Peygamberimizin arkadaşı ve halasının oğlu Zübeyr b. Avvâm‟ın mezarı
vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:186)
“Basra‟da Peygamberimizin sütannesi Hâlime‟nin kabri vardır. Onun yanında oğlu ve
Peygamberimizin sütkardeşi olan çocuğun mezarı bulunuyor.” (Ġbn Battûta, 2005:186)
“Basra‟da Peygamberimizin dostlarından Hz. Ebûbekir‟in mezarı vardır.” (Ġbn
Battûta, 2005:186)
“Basra‟da Peygamberimizin hizmetkârı Enes b. Mâlik‟in kabri vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:186)
“Tâbiîn (Sahâbe‟den sonraki ilk) kuşağın efendisi Hasan b. Ebi‟l-Hasan Basrî,
Muhammed b. Sîrîn, Muhammed b. Vâsi; Utbe Gulâm, Mâlik b. Dinâr, Habîb Acemî ve Sehl
b. Abdullah Tüsterî‟nin kabirleri Basra‟dadır.” (Ġbn Battûta, 2005:186)
“Cemel Vak‟ası şehitlerinden pek çok merhumun da kabirleri
bulunmaktadır.” (Ġbn Battuta, 2005:186)

Basra‟da
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“Şiraz‟da Ali Rıda b. Musa‟nın kardeşi Ahmed b. Musa‟nın mezarı bulunmaktadır.”
(Ġbn Battûta, 2005:208)
“Şiraz‟da bulunan bir diğer ziyaretgâh, “şeyh” diye ünlenmiş Allah dostu Ebû
Abdullah b. Hafîf‟in kabridir.” (Ġbn Battûta, 2005:208)
“Şiraz‟da evliyanın büyüklerinden Rûzcihân-ı Baklî‟nin (Ruzbihân-ı Baklî) kabri
bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:210)
“Şiraz‟da Şeyh Zerkûb‟un kabri bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:210)
“Fars dilinde zamanın en büyük şairlerinden Sa‟dî‟nin mezarı Şiraz‟dadır.” (Ġbn
Battûta, 2005:211)
“Şemseddîn Semnanî‟nin mezarı Şiraz‟dadır.”(Ġbn Battûta, 2005:211)
“Kâzerûn‟da Şeyh Ebû İshâk Hazretleri‟nin mezarı vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:212)
“Kûfe şehrinde Ebû Tâlib‟in kabrinin hemen yanında Hz. Hüseyin‟in iki kızı Âtike ve
Sükeyne‟nin mezarları vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Kûfe‟de Büyük Câmii‟nin yakınında yerden hayli yüksekçe yapılmıĢ türbede
Müslim b. Akîl b. Ebû Tâlib‟in kabri bulunmaktadır. (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Kerbelâ, Hz. Hüseyin‟in şehit edildiği yerdir. Mukaddes mezar da bu şehirdedir.”
(Ġbn Battûta, 2005:216)
“Kûfe Mezarlığı‟nın batısında bir karaltı vardır. Burası katil İbn Mülcem‟in
kabridir.” (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Kûfe‟de Katil İbn Mülcem‟in kabrinin yanında Muhtâr b. Ebû Ubeyd‟in kabri
vardır.” (Ġbn Battuta, 2005:215)
“Bağdat‟ın batı yakısındaki mezarlardan birinde Mâruf Karhî‟nin kabri vardır.” (Ġbn
Battûta, 2005:220)
“Basra Kapısı‟na giden yolun kenarında Ca‟fer-i Sâdık‟ın oğlu Musa Kâzım‟ın kabri
vardır.Hemen yanında da Cevâd‟ın kabri vardır.” (Ġbn Battuta, 2005:220)
“Abbâsî halifelerinin mezarları Rusâfe civarındadır.” (Ġbn Battuta, 2005:221)
“Rusâfe yakınında İmam Ebû Hanife Hazretleri‟nin kabri vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:221)
“Ebû Hanife Hazretleri‟nin kabrinin yanı başında İmam Ebû Abdullah Ahmed b.
Hanbel Hazretleri‟nin kabri bulunuyor.” (Ġbn Battûta, 2005:221)
“Rusâfe‟de Ebûbekir Şiblî ile Seriyyü‟s-Sakatî‟nin, Bişr-i Hafî‟nin, davud-i Tâî‟nin ve
meşhur mutasavvıf Ebu‟l-Kasım Cüneyd Hazretleri‟nin kabri vardır.” (Ġbn Battuta, 2005:221)
“Tebriz‟de şehir dışında Şam diye bilinen bir yerde eski Irak hükümdarı Kazan‟ın
kabri bulunmaktadır.” (Ġbn Battuta, 2005:226)
“Musul Çarşısı‟nda “Circis” diye bilinen Hz. Hızır‟ın kabri vardır.”(Ġbn Battûta,
200:229)
“Zafâr‟da Sultan Mugîs‟ten bir önceki hükümdarın türbesi bulunuyor. Bereketli bir
mezar burası. Kim ne dilerse oraya sığınıyor ve isteği kabul ediliyor.” (Ġbn Battûta,
2005:253)
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“Zafâr şehrinin yakınlarında Âd kavminin yurdu olan Ahkaf harabeleri var.
Çevresinde bir zaviye ve mescid var. Zaviyedeki kabrin üzerinde burasının Âbir Oğlu Hûd
Peygamber‟in kabri olduğu yazmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:254)
“Hürmüz şehrine 6 mil uzaklıkta bir yerde Hıdır-İlyas‟a (Hızır-İlyas) ait olduğu
söylenen bir kabir vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:265)
“Lâr şehrinde bulunan zaviyede büyük ariflerden, maneviyat âleminin kutup
sufîlerinden Şeyh Danyal‟ın kabri vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:268)
j)
Mezarlık (Kabristan): “Mezarların toplu olarak bulunduğu yer, gömütlük, sinlik;
kabristan. Müslümanlıkta ruhun ölümsüzlüğüne, insanların yeniden dirileceğine, kabir
yaĢamına inanıldığından mezarlıkların kurulması, korunması ve bakımına özel bir önem
verilir.” (Büyük Larousse, 2005:8101) Seyahatnamede geçen mezarlıklar (kabristanlar):
“Karâfe, Kahire‟nin en ilginç semtlerindendir. Bir kısmı mezarlıktır ve insanlar üstü
kapatılmış kabirlerde yaşar. Buraya Karâfe Kabristan‟ı denir.” (Ġbn Battûta, 2005:47)
“Dımaşk‟ın sekiz kapısı vardır. Bunlardan en ünlüleri Bâb-ı Câbiye ile Bâb-ı Sağîr
arasında bulunan kabristanda Peygamber ashabından, şehitlerden ve sonraki bilginlerden
pek çoğunun mezarı vadır.” (Ġbn Battûta, 2005:106)
“Dımaşk‟ın batısında şehitler kabristanı diye bilinen mezarlıkta, “ağaç altında biat
eden” Ebû Derdâ ile zevcesi Ümmü Derdâ‟nın, ayrıca Fudâle b. Ubeyd, Vâsile b. Eska‟, Sehl
b. Hanzala hazretlerinin kabirleri bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:108)
“Dımaşk şehrinin dışında eski kabristan var. Burada da peygamberler ve Allah‟ın
seçkin kulları yatıyor. Kabristanın bahçelere kıyı olan sulak tarafında 70 peygamberin
gömülü olduğu söyleniyor.” (Ġbn Battûta,2005:110)
“Medine‟de Bakî Kabristanı‟nda Muhacirlerin, Ensâr‟ın ve diğer sahabelerin
kabirleri varsa da bunların pek azı biliniyor.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Medine‟de Bakî Kabristanı‟nın sonunda Ebû Ömer Osman b. Affân‟ın mezarı
mevcut”. (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Mekke Kabristanı‟nda (Hacûn diye de biliniyor) sahabe, tâbiîn, ulemâ, ermiş ve
evliyadan birçok kimse gömülü ama birçoğunun kabirleri harap olduğu için Mekkeliler kimin
nerede olduğunu bilmiyor.” (Ġbn Battûta, 2005:145)
“Radva, Necef şehrinde yer alan küçük kabristandır. Burada meydana gelen garip
olaylardan dolayı Hz. Ali‟nin kabrinin burada olduğuna inanılır.”(Ġbn Battûta, 2005:176)
k)
Türbe: “Genellikle devlet önde gelenleri ve ünlü kiĢiler için inĢa edilen, islam
mimarlığına özgü mezar yapıları. Türbenin öteki mezar yapılarından ayırıcı özelliği,
çoğunlukla çokgen planlı ve kubbeli oluĢudur. Büyük Selçuklu‟da ve Anadolu Selçuklu‟da
kümbet türü anıt mezarlar yaygınken, özellikle Osmanlı‟da türbeler yeğlenmiĢtir.” (Büyük
Larousse, 1986:11796-11797) Türbe, Ġslâm ulemasının doğru ve makbul görmemesine
rağmen, Ġslâm coğrafyasında seçkin kiĢilerin mezarları üzerine türbeler inĢa edilmiĢtir. Türbe,
Ġslâm coğrafyasında daha çok Türkler ve Ġranlılar‟ın egemen olduğu coğrafyalarda yaygındır.
(Can ve diğerleri, 2006:74)
Seyahatnamede geçen türbeler:
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“Mısır‟da yer alan, Hz. Ali soyundan gelen Zeyd b. Ali‟nin kızı Seyyide Nefise‟nin
türbesi mimarî açıdan eşsizdir, etrafa ışık saçar sanki!” (Ġbn Battûta, 2005:48)
“Şâfii mezhebinin önderi İmam Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs Şâfii Hazretleri‟nin
türbesi de Mısır‟dadır.” (Ġbn Battûta, 2005:48)
“Ihmîm‟de Ebu‟l-Abbâs b. Abdüzzâhir‟in tekkesi vardır. Bu şeyhin dedesi olan
Abdüzzâhir‟in türbesi burada bulunur.” (Ġbn Battûta, 2005:58)
“Kudüs‟te Halîl Mabedi‟nin doğu tarafında yüksek tepenin üzerinde Lût
Peygamber‟in kabri var. Kabrin üzerine geniş, güzel bir bina inşa edilmiş. Türbe bu bina
içindeki hücrelerden birinde. Mimarî açıdan çok güzeldir.” (Ġbn Battûta, 2005:64)
“Dımaşk Câmii‟nin sol yanında Hz. Hüseyin‟in mübarek başının konulduğu (daha
önce oradaydı) meşhed (türbe) vadır.” (Ġbn Battûta, 2005:101)
“Ravda-i Mukaddese: Kutlu bahçe, Peygamber Türbesi denen yapıdır.” (Ġbn Battûta,
2005:120)
“Cennetle müjdelenen on kişiden bir olan Talha b. Ubeydullah‟ın türbesi
Basra‟dadır.”(Ġbn Battûta, 2005:186)
“Tüster‟de, o bölge ahalisinin ziyaret ettiği bir türbe vardır. Burada adak adarlar.”
(Ġbn Battuta, 2005:191)
“Şiraz‟da Ali Rıda b. Musa‟nın kardeşi Ahmed b. Musa‟nın mezarı bulunmaktadır.
Ebû İshâk‟ın annesi Tâş Hatun bu türbenin yanına bir medrese ve yolcuların ağırlanması için
zaviye yaptırmıştır.” (Ġbn Battûta, 2005:208)
“Sultan Ebû İshâk‟ın babası Emir Muhammed Şah İncû‟nun türbesi şeyhin mezarına
bitişiktir.” (Ġbn Battuta, 2005:208)
“Kûfe‟de Büyük Câmii‟nin yakınında yerden hayli yüksekçe yapılmış türbede Müslim
b. Akîl b. Ebû Tâlib‟in kabri bulunmaktadır.” (Ġbn Battûta, 2005:215)
“Kerbelâ, Hz. Hüseyin‟in şehit edildiği yerdir. Mukaddes mezar da bu şehirdedir.
Türbenin hemen yanında bir medrese ve zaviye vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:216)
“Sâhibüzzemân Türbesi, Sâmrâh şehrinde bulunan bir türbedir.”(Ġbn Battûta,
2005:228)
“Zafâr‟da Sultan Mugîs‟ten bir önceki hükümdarın türbesi bulunuyor.” (ĠbnBattûta,
2005:253)
3.2. Ġslami-Dinî Mekânlar
Ġslami toplumlarda kutsallık atfedilen mekânlar oldukça çoktur. Doç. Dr. Ahmet Güç‟ün
“Kur‟ân‟da Kutsallık AnlayıĢı”adlı makalesinden hareketle kutsallık ve kutsallığın
belirleyiciliği Ģöyle açıklanabilir: Herhangi bir yer, zaman, mekân, eĢya ve varlıkların kutsal
olup olmadıklarını belirleyen en önemli unsur Allah‟tır. Çünkü yaratıcının bizzat kendisi
kutsal kabul edildiği gibi, O‟nunla iliĢkisi bulunan bir kısım eĢya ve yerlere de kutsallık
atfedilmektedir. Kutsalın belirlenmesinde etkisi bulunan diğer bir unsur da insandır. Çünkü
varlıkları içerisinde kutsalı en iyi idrak eden ve fıtratında kutsal duygusu bulunan yegâne
yaratık insandır. (Güç, 2000: 245-252 )
a) Dağ: “Çevresine oranla büyük arazi yüksekliği. Dağ, insanda, öteden beri çeliĢik,
yönlü, çok derin duygular uyandırmıĢtır: kuvvetli bir irkilme fakat bunun yanında da karĢı
durulmaz bir çekicilik.” (Meydan Larousse, 1973:326) Dağ, Ġslamitoplumların kutsallık
atfetmesi üzerine kutlu yer ya da kutlu mekân olarak anılır. Seyahatnamede geçen dağlar:
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“Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı), yeryüzündeki dağların en bereketlisidir; her türlü
meyve ağacı ve zengin su kaynakları ile gayet yeşil bir bölgedir.4 Orada kendini tamamen
Allah‟a veren dervişler ve zahitler eksik olmaz. Zaten Cebel-i Lübnan bunlarla şöhret
bulmuştur. İyilerden oluşan bir cemaat orada Hak Teâlâ‟ya ibadet için inzivaya
çekilmiştir.”(Ġbn Battûta, 2005:92)
“Kasiyûn, Dımaşk‟ın kuzeyinde bir dağın ismi. Bu dağ ulu peygamberlerin çıktığı yer
olması sebebiyle halk tarafından ziyaret edilen kutlu bir mekândır.” (Ġbn Battûta, 2005:109)
“Cebelü‟ş-Şeytân (Şeytan Dağı), Medine‟de Bi‟r-i Budâa‟nın karşısında kutsal kabul
edilen bir dağdır.” (Ġbn Battûta, 2005:130)
“Uhud Dağı, mübarek ziyaretgâhlardan biridir. Uhud, bereketli bir dağdır.” (Ġbn
Battûta, 2005:131)
“Ebû Kubeys Dağı, Mekke‟nin güneydoğusunda şehre en yakın dağdır. Üzerinde bir
mescit, dervişlerin ve yolcuların kaldığı bir ribât ve aşevi kalıntısı vardır.” (Ġbn Battûta,
2005:146)
“Hirâ Dağı, Mekke‟nin kuzeyinde kutsal kabul edilen bir dağdır. Peygamberimiz
vahiy gelmeden önce burada ibadet etmiştir. Peygamberlik orada gelmiş, vahiy orada
başlamıştır. Burası Efendimizin ayakları altında titremiştir.” (Ġbn Battûta, 2005:147)
“Sevr Dağı, Kur‟an‟da bildirildiği gibi Peygamberimiz Hz. Ebûbekir Sıddık‟la
beraber Mekke‟den hicret amacıyla çıktığında sığındığı mağara buradadır.” (Ġbn Battûta,
2005:147)
“Arafat, Mekke‟de geniş ve düz bir yer. Etrafı dağlarla çevrili. Çevresine Mevkıf
(vakfe yapılan yer) denilir.” (Ġbn Battûta, 2005:167)
“Cûdî Dağı,Diyarbakır‟da Nuh Peygamber‟in gemisinin oturduğu yüksek bir yer.”
(Ġbn Battûta, 2005:230)
b) Tepe:“Etrafındaki araziden daha yüksek olan az çok yuvarlak görünümde, küçük
dağ.” (Meydan Larousse, 1973: 62)Seyahatnamede geçen tepeler:
“Kudüs‟te Halîl Mabedi‟nin doğu tarafında yüksek tepenin üzerinde Lût
Peygamber‟in kabri var.” (Ġbn Battûta, 2005:64)
“Rabve: Kasiyûn dağının sonunda Kur‟an‟da bahsedilen ve İsa Peygamber ile
annesinin meskeni sayılan mübarek tepedir. Orada yüksek, sağlam köşkler, etrafında da güzel
bahçeler vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:110)
“Kasiyûn dağında bulunan kutlu yerlerden biri de batı cihetinde “Mağaratü‟d-Dem”
diye bilinen oyuktur. Buranın üstündeki tepede Âdem Peygamber‟in oğlu Hâbil‟in kanı
görülür.” (ibn Battûta, 2005:110)
“Safâ ile Merve, iki kutsal tepedir. Safâ ile Merve arasında bir su kanalı vardır.” (Ġbn
Battûta, 2005:144)
“Kedâ Tepesi, Mekke‟nin yukarı kısmındadır. Peygamberimiz Veda Hacc‟ında
Mekke‟ye oradan girmiştir.” (Ġbn Battûta, 2005:146)
“Beydâ Tepesi, Mekke‟nin alt tarafında iki dağ arasındadır. Peygamberimizin Veda
Hacc‟ında oradan çıktığı söylenir.” (Ġbn Battûta, 2005:146)
“Musul‟da, Yunus Tepesi diye bilinen bir yamaç vardır. Yunus Tepesi‟nde büyük bir
bina ve ribât bulunuyor.” (Ġbn Battûta, 2005:229)
4

Cebel-i Lübnan: Lübnan‟ın yaslandığı dağlara verilen genel isim.
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c) Mağara: “Eski edebiyatta mağara, sığınılacak, gizli Ģeyler saklanacak yerdir. Hz.
Muhammed Medine‟ye göçü sırasında Sevr Dağı‟nda bir mağarada saklanmıĢtır.” (Büyük
Larousse, 1986:7660) Seyahatnamede geçen mağaralar:
“Kudüs‟te Halîl İbrahim kasabasında yontma taştan yapılmış mescid, mimarî değere
sahip ve çok sağlamdır. Mescidin içinde bulunan kutsal mağarada İbrahim, İshâk ve Ya‟kûb
Peygamberlerin mezarları vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:63)
“Kudüs‟te Yakîn Mescidi‟nin yakınında bulunan mağarada Hz. Hüseyin‟in kızı
Fâtıma‟nın kabri vardır.” (Ġbn Battuta, 2005:64)
“Dımaşk‟ın mübarek yerlerinden biri de, İbrahim Peygamber‟in doğduğu
mağaradır. Burası gayet uzun ve dar olup yanı başında yüksek minareli büyük bir mescit
bulunmaktadır. İbrahim Peygamber, Kur‟an-ı Kerim‟de bildirildiği gibi ayı, yıldızları ve
güneşi bu mağarada gözlermiş.” (Ġbn Battûta, 2005:109)
“Kasiyûn dağında bulunan kutlu yerlerden biri de batı cihetinde “Mağaratü‟d-Dem”
diye bilinen oyuktur. Buranın üstündeki tepede Âdem Peygamber‟in oğlu Hâbil‟in kanı
görülür. Hâbil‟in kardeşi tarafından öldürüldüğü yerde, mağara içine çekilip götürülmeden
önce taş üzerinde Allah tarafından sildirilmeyen kan izleri hâlâ mevcut!” (Ġbn Battûta,
2005:110)
“Mağâratü‟l-Cû: Mağaratü‟d-Dem diye bilinen mağaranın alt tarafında Mağâratü‟lCû (Açlık Mağarası) adıyla bilinen başka bir çukur var. Rivayete göre peygamberlerden
yetmişi oraya sığınmış.” (Ġbn Battûta, 2005:110)
“Kutsal Sığınak, Rabve tepesinin tam ortasında ufak oda şeklinde bir mağaradır.”
(Ġbn Battûta, 2005:110)
“Kur‟an‟da bildirildiği gibi Peygamberimiz Hz. Ebûbekir Sıddık‟la beraber
Mekke‟den hicret amacıyla çıktığında sığındığı mağara Sevr Dağı‟ndadır.” (Ġbn Battûta,
2005:147)
d) ÇeĢme: “Su, Anadolu‟da temizliğin, arılığın simgesi sayılır ve kutsaldır. Bu nedenle
çeĢmeler de çeĢitli inanıĢlara konu olmuĢtur. Güzel bir düĢ gören kiĢi, gerçekleĢmesi için
bunu açık bıraktığı bir çeĢmeye anlatır. Kısmeti kapalı olan kızlar, Cuma namazından sonra
yedi çeĢme açarlarsa kısmetlerinin açılacağına inanırlar. ÇeĢmeler evliyaların, ermiĢlerin de
uğrak yeridir.” (Büyük Larousse, 1986:2657) “Anadolu‟nun antik çağ sivil ve bazı dinî
mimarî eserlerinde çeĢme ayrılmaz bir unsur olarak ortaya çıkar.” (Meydan Larousse,
1973:202) Ġslâmi toplumlar suyun temizleyici özelliğinden dolayı suya verilen önem ve
kutsallık, çeĢmeyi de kutsal kılmıĢtır. Seyahatnamede geçen çeĢmeler:
“Dımaşk‟ın Neyrab Köyü‟nde şirin bir mescid, hoş bir hamam vardır. Câmii
avlusunun içinde gayet sanatkârane yapılmış bir çeşme vardır.” (Ġbn Battûta, 2005:111)
“Kutlu Oluk (Altınoluk), Mekke‟de Hacer-i Esved cephesinin üst tarafında, altından
yapılmış bir çeşmedir.5” (Ġbn Battûta, 2005:139)
e) Beyti Haram6: “Mukaddes, korunulan ve sakınılan ev. Mekke‟de Kâbe‟nin
bulunduğu sahadaki mescidin adı. Buna haram denilmesi o sahaya saygı ve tazim göstermek

5

Altınoluk: Mekke Medine tarihçisi Eyyûb Sabri PaĢabu çeĢmeyi Ģöyle anlatıyor: “Beytullah‟ın 10. Defa
tecdidine müsaade etmiĢolan Emevî hükümdarı Velid b. Abdülmelik tahta oturunca Mekke valisi Hâlid‟e 30 bin
altın gönderdi; bunların eritilmesiyle levhalar yapılıp Kâ‟betullah‟ın Bâb-ı Muallâ Kapısı‟nın kanatlarıyla
Mîzâb‟ın (Oluk) altın levhalarla kaplatılmasını emretmiĢidi.”
6
Beytü’l Haram:Kâbe-i ġerif‟in etrafının ismidir. Kafirlerin yaklaĢması haram olduğu için bu adı almıĢtır.
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içindir. Kendisine karĢı saygısızlık caiz olmadığı için Mekke‟ye de Beled-i Haram
denilmiĢtir.” (Ġslâm Ansiklopedisi, 1990: 253)
“Mekke‟deyer alan Kutlu Ev.” (Ġbn Battûta, 2005: 135)
SONUÇ
Ġbn Battûta, 29 yıl boyunca Arap, Anadolu ve Kuzey Türk Ġlleri gibi çok geniĢ bir
coğrafyayı gezmiĢve gezdiği yerlerde gördüklerini, yaĢadıklarını kaleme almıĢtır. O dönemin
coğrafyasına ve kültürüne ıĢık tutacak nitelikte olan bu bilgiler, o tarihlerden günümüze gelen
önemli belgeler niteliğindedir. Battûta, memleketi Tanca‟dan yola çıkmıĢ ve sırasıyla
Ġskenderiye, Kahire, Mısır, Gazze, Kudüs, Hama, Halep, DımaĢk,Medine, Mekke, MeĢhed-i
Ali, Basra, Acem Irakı denen beldeler, Kûfe, Bağdat, Musul, Diyarbakır, Yemen, Umân,
Hürmüz ve Afrika‟nın Doğu Sahilleri‟ni gezip Anadolu‟ya yönelmiĢtir. Arap coğrafyasını
gezdiği sırada bu coğrafyaya ait mimari, gelenek, âdet, tören, Ģenlik, kutlama, bayram, kutsal
mekân, inanç-inanıĢ,giyim-kuĢam,evlenme, ölüm, yiyecek-içecek, hikâye, efsane, menkıbe,
rivayet gibi daha pek çok kültürel unsurla karĢılaĢmıĢtır. Bu sayede biz de o döneme ait
kültürel özellikleri öğrenme ve bu özellikleri günümüzdeki kültürel unsurlarla karĢılaĢtı
rma
fırsatı buluyoruz. Yapılan çalıĢmada Ġbn Battûta Seyahatanamesi‟ne göre Arap
coğrafyasındaki Ġslami-dinî yapı ve mekânlar tespit edilmiĢ,bulunduğu yere ve bölgeye göre
sayfa numaralarıyla birlikte verilmiĢtir. Bu tespit sonucunda 200 tane Ġslami-dinî yapıya; 26
tane Ġslami-dinî mekâna ulaĢılmıĢtır. Ġslami-dinî yapılar: mabet, câmii, mescit, secdegâh,
tekke, zaviye, ribat, medrese, ziyaretgâh, mezar (kabir), mezarlık (kabristan) ve türbe;Ġslamidinî mekânlar: dağ, tepe, mağara ve çeĢmedir. Bunların dıĢındaĠslâmiyet‟in kabulü ile birlikte
kutsallık atfedilen yapı ve mekânlar da mevcuttur. Fakat bunlar herhangi bir sebeple tek bir
yapı veya mekânın kutsal kabul edildiği eserlerdir. Ġslâmiyet‟in kabulünden önce Arap
coğrafyasında çoktanrıcılık ve putatapıcılık hâkimdi. Ġslâmiyet‟in kabulü ile birlikte inanç
sistemi değiĢmiĢ bununla birlikte inanılan ve kutsal kabul edilen unsurlar da değiĢmiĢtir.
Cami, mescit, mabed gibi ibadet yapıları Ġslamiyet‟in kabulü ile ortaya çıkmıĢtır. Ġslamiyet,
Hz. Muhammed (S.A.V.)‟in 571 yılındaki hicreti ile Mekke‟de doğmuĢtur. Bu nedenle bu
topraklar kutsal kabul edilir. Bu topraklarda bulunan Kâbe, yeryüzünde yapılmıĢ olan ilk
mukaddes mabettir. Cennetten geldiği rivayet edilen Hacerü‟l-Esved taĢı mukaddes mabet
Kâbe‟nin kenarındadır. Yine mukaddes bir su olan Zemzem Suyu, Kâbe‟nin yanında bulunur.
Peygamberimize ilk vahyin geldiği yer olan Hirâ Dağı, Mekke‟dedir. Tüm bu yer ve mekânlar
Ġslâmiyet‟in kabulünden sonra birtakım sebeplerle bütün Müslümanlar tarafından kutsal kabul
edilen yerlerdir.
Yapılan incelemede ulaĢılan sonuçları sayısal verilerle vermek gerekirse;
1. Ġslâmi-Dinî Yapılar
1.1. Mabet: Arap coğrafyasında 10 tane mabedin adı geçmektedir. Mabet, “Ġslâmiyet‟te
ibadet yapılan yere verilen addır.” Buna göre câmii, mescit, secdegâh gibi yapıları
“mabet” baĢlığı altında verebiliriz.
a) Câmii: Arap coğrafyasında 14 tane câmiinin adı geçmektedir.
b) Mescit: Arap coğrafyasında 12 tane mescitin adı geçmektedir.
c) Secdegâh: Arap coğrafyasında 1 tane secdegâhın adı geçmektedir.
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1.2.Dinî Eğitim Yapıları: Ġslâmiyet‟in kabulünden sonra dinî eğitim verilen kurumlar
oluĢturulmuĢtur. Bunlar tekke, zaviye, ribat ve medresedir.
a) Tekke: Arap coğrafyasında 9 tane tekkenin adı geçmektedir.
b) Zaviye: Arap coğrafyasında 11 tane zaviyenin adı geçmektedir.
c) Ribat: Arap coğrafyasında 6 tane ribatın adı geçmektedir.
d) Medrese: Arap coğrafyasında 23 tane medresenin adı geçmektedir.
1.3.Ziyaretgâhlar: Ġnsanların ziyaret ettikleri mezar, mezarlık, türbe gibi dinî yapılar
ziyaretgâhtır. Arap coğrafyasında 9 ziyaretgâhın adı geçmektedir.
a) Mezar (Kabir): Arap coğrafyasında 83 tane mezarın adı geçmektedir.
b) Mezarlık (Kabristan): Arap coğrafyasında 8 tane mezarlığın adı geçmektedir.
c) Türbe: Arap coğrafyasında 14 tane türbenin adı geçmektedir.
2. Ġslâmi-Dinî Mekânlar:
a) Dağ: Arap coğrafyasında 9 tane kutsal dağın adı geçmektedir.
b) Tepe: Arap coğrafyasında 7 tane kutsal tepenin adı geçmektedir.
c) Mağara: Arap coğrafyasında 7 tane kutsal mağaranın adı geçmektedir.
d) ÇeĢme: Arap coğrafyasında 2 tane kutsal çeĢmenin (oluk) adı geçmektedir.
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MÜZİKTE ALGISAL GRUPLAMA – I
Z. Funda YAZICI*

Prof.Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK**
Yrd.Doç.Dr. Esra MUNGAN***

Öz
Bilişsel psikoloji ve sinirbilimsel alanlarda günümüze dek sürdürülen çalışmalardan elde edilen
bulgular, insandaki algısal sistemin çevrede var olan görsel ve işitsel uyaranları rastlantısal akışlar olarak değil,
kendi içlerinde anlamlı bir bütün oluşturan gruplar halinde algıladığına işaret etmektedir. Görsel uyaranların
algısal yönden gruplanmasına yönelik öne sürülen Gestalt prensipleri, müziksel uyaranların algısal yönden nasıl
gruplandıklarını açıklamak amacıyla daha sonra işitsel algı alanına uyarlanmıştır. Bu makalenin amacı, işitsel
algı üzerine odaklanan ve temelini Gestalt psikolojinden alan belli başlı çalışmalara yönelik kapsamlı bir
değerlendirme yapmaktır. Bu bölümde, müzikte algısal gruplama üzerine odaklanan ilk çalışmalardan
başlayarak, bu alanda Gestalt prensiplerini temel alan başlıca kuramsal ve hesaplamalı modellerle ilgili bilgi
verilecek ve bu modelleri test eden çalışmalara değinilecektir. İkinci bölümde ise, müzikteki lokal ve global
yapıların sınır algısı üzerindeki etkisini, işitsel algıda Gestalt prensiplerinin evrenselliğini ve müzik eğitimi ile
kültürlenmenin algısal gruplamadaki etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilecektir .
Anahtar kelimeler: Algısal Gruplama, Gestalt Prensipleri, Segmentasyon, Zamansal Gestalt Birimi
Modeli, Tonal Müzik İçinÜretici Teorisi, Lokal Sınır Tespit Modeli, Gruplayıcı Model, Çıkarım ve Gerçekleşme
Modeli

PERCEPTUAL GROUPING IN MUSIC – I

Abstract
The findings of the studies in cognitive psychology and neuroscience indicate that the human perception
system process the environmental stimuli not as casual stream but as groups that constitute meaningful and
complete entities. Gestalt principles, primarily suggested for the perceptual groupings within the visual field,
were then applied to auditory perception in order to explain the perceptual groupings of musical stimuli. The
objective in this article is to present a comprehensive review of the major works in auditory perception that
constitute the foundation of Gestalt psychology. This section begins with the pioneering studies on perceptual
grouping, and later review major theoretical and computational models based on Gestalt principles and studies
that test these models. The second section reviews the effect of local and global structures on boundary
perception in auditory segmentation, the universality of Gestalt principles in auditory perception, and review the
research related to the effects of music training and enculturation on perceptual grouping.
Keywords: Perceptual Grouping, Gestalt Principles, Segmentation, Temporal Gestalt Unit, Generative
Theory of Tonal Music, Local Boundary Detection Model, Grouper, Implication-Realization

1. Giriş
Müzik psikolojisi alanında günümüze dek sürdürülen ve işitsel algı üzerine odaklanan
çalışmalardaki en temel sorulardan biri, müziksel öğelerin insan algısında nasıl
gruplandığıdır. Dinleyici herhangi bir ezgiyi dinlerken, o ezgiyi oluşturan perdeleri
birbirinden ayrı ve yalıtılmış birimler olarak değil, bu birimler arasında kurduğu algısal
ilişkiler sonucu, bir bütünü ifade eden gruplanmış birimler halinde algılar. Müziksel öğelerin
belirli bir zaman penceresi içinde bitişik segmanlar halinde gruplanarak müziksel yüzeyi
yapılandırmasına melodik “gruplama” (Lerdahl ve Jackendoff, 1983) veya “segmantasyon”
(Cambouropoulos, 2006; 2003) denir. Bir segmanın son öğesi ile hemen ardından gelen
segmanın ilk öğesi arasındaki değişim ya da süreksizliklerin belirlenmesi ise, “gruplama
sınırı” olarak tanımlanmaktadır. Ancak müziksel yüzeyin bu şekilde yapılandırılması,
* İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü, yaziciz@itu.edu.tr
** İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi Bölümü, dogrusozn@itu.edu.tr
*** Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, esra.mungan@boun.edu.tr
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Bregman'ın (1990) müziksel segmanların birden fazla işitsel akımlar halinde gruplanması
sürecine işaret ettiği “işitsel akış ayrışması” süreci ile karıştırılmamalıdır.
Gruplama üzerine odaklanan kuramsal çalışmalarda öne sürülen en temel
varsayımlardan biri, müziksel yapının hiyerarşik biçimde algılandığıdır (Schenker,
1979;Deutsch ve Feroe, 1981; Lerdahl ve Jackendoff, 1983). Müziksel yapının işlenmesi,
müziksel yüzeyi temsil eden lokal düzeyde başlar ve ritmik örüntüler, ölçü, melodik motifler,
armonik yapılar, temalar vb. gibi, daha üst yapısal ilişkileri temsil eden global düzeylere
doğru ilerler. Dinleyicinin müziksel yüzeyi algılama ve anlamlandırma sürecinde geçirdiği
hiyerarşik aşamalar genellikle dildeki sürece benzetilmektedir. Jackendoff ve Lerdahl (2006),
örneğin, müziksel yüzeyi “müziksel önemi olan en alt temsil düzeyi” olarak tanımlamış ve
dilde mevcut olan fonem sistemiile direkt bir bağlantı kurulabileceğini önermişlerdir. Sözlü
anlatımın işitsel olarak algılanması sürecinde, bir konuşmanın belirli bir zaman penceresi
içinde önce fonem ve daha sonra kelimeler halinde gruplanması, kelimelerin ise cümlelerin
algılanmasında temel yapı taşlarını oluşturması gibi (Brent, 1999; Jusczyk, 1999), müzikte de
önce sesler, daha sonra sesler arasındaki ilişkilerin kurulması ile motifler, motifler ise daha
üst düzeylerde birleşmesiyle cümlelerin, temaların vb. temel yapı taşlarını oluştururlar.
Algılanabilen en küçük öğe ya da birim, dilde fonem, müzikte ise sestir. Bir cümleyi
yapılandıran kelimeleri birbirinden ayıran sınırlar olduğu gibi, müziksel bir cümleyi
yapılandıran motiflerin motif olarak algılanmasını sağlayan sınırlar da bulunmaktadır.
Algılanan bu motifler veya temalar, bellekte depolanarak daha üst düzey yapısal gruplamalara
dâhil olurlar (Lerdahl ve Jackendoff, 1983).
Hem müziğin hem de dilin işitsel bilgi içermesi ve her ikisinin de belirli zaman
dilimlerine yayılan karmaşık işitsel birimlerden oluşmaları nedeniyle, algısal gruplama
üzerine odaklanan ilk çalışmalarda konuşma dilindeki cümle algısı üzerine odaklanan
çalışmalardan uyarlanan benzer yöntemler kullanılmış ve müziksel cümle algısı üzerine
odaklanılmıştır (Dowling, 1973; Sloboda, 1974, 1977; Gregory, 1978; Sloboda ve Gregory,
1980; Stoffer, 1985). Bu ve daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalardaki ortak görüş, müzik
ve dilin kendi içlerinde hiyerarşik bir yapıya ve benzer akustik ipuçlarına sahip olmalarıdır
(Trainor ve Adams, 2000). Özellikle sinirbilimsel alanda müzisyen ve müzisyen olmayanlar
ile gerçekleştirilen deneylerde, sözdizimsel işlemedeki bazı boyutların hem müzik hem de dil
alanında mevcut olduğuna dair (Patel, 1998; Patel vd., 1998) ve anlam ifade eden fikirlerle,
belirli çağrışımları etkinleştiren müziksel bilgiye dair somut parametrelerin henüz açıkça
belirtilmemiş olmasına karşın, müziğin daha önce kabul edilen görüşten önemli ölçüde daha
fazla semantik bilgi aktardığına dair bulgular elde edilmiştir (Koelsch vd., 2004).
2. Müzikte Cümle Algısı: Zamansal ve Perdesel Bilginin İşlenmesi
Müzikte algısal gruplama çalışmalarının başlamasından yaklaşık bir yüzyıl önce
Riemann ve Fuchs (1890), bir müzik cümlesindeki cümle sınırlarının algılanmasına yönelik
iki akustik ipucunun olduğunu öne sürmüştür: bir melodiyi güçlü vuruştan sonra alt birimlere
ayıran kısa sessizlikler (sus işaretleri) ve sınırdan hemen önceki son perdenin süresinin
uzatılması. Riemann‟ın belirttiği diğer bir ipucu ise, düzenli küçük perde aralıklarını takip
eden melodik atlamalardır (bir majör ikiliden daha büyük olan aralıklar). Diğer bir ifadeyle,
bir müzik cümlesinin dayandığı iki müziksel boyut, zaman ve perdedir. Zamansal boyut,
süreye yani ritmik düzeye işaret etmektedir. Perdesel boyut ise en genel anlamıyla aralıkları
tanımlamaktadır. Bu nedenle, davranışsal metotların kullanıldığı algısal gruplama
çalışmalarında öncelikle müziksel cümle algısında etkin olduğu düşünülen bu ipuçlarının yani
zamansal ve perdesel yapının rolü araştırılmıştır.
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Dowling (1973), konuşma dilindeki cümle algısının araştırıldığı çalışmalardan
uyarladığı kısa süreli bellek teşhis paradigması kullanarak, katılımcılara farklı melodik
konturları olan ve birbirlerinden sus işaretleri ile ayrılan kısa müziksel pasajlar dinletmiş ve
ardından aynı uzunlukta yeni bir müziksel pasaj dinleterek, bu müziksel pasajın önceden
dinlenilen pasajlarda mevcut olup olmadığını sormuştur. Test edilen pasaj, daha önce
dinletilen pasajlardan birinin zamansal gruplaması ile örtüşmekte ya da bu pasajlardan birinin
son üç notası ile diğer bir pasajın ilk iki notasından oluşmaktadır. Bu deneyden elde edilen
bulgular, dinletilen pasajların zamansal gruplaması ile örtüşen cümlelerin daha kolay
hatırlandıklarını göstermiş ve aynı zamanda müziksel cümlelerin belleğe kodlanmasında
zamansal ipuçlarının etkisi olduğuna dair bir veri ortaya koymuştur. Sloboda (1974, 1977) ise,
bir müzik parçasının deşifresi esnasında cümle sınırlarının “göz-el mesafesi” üzerinde etkili
olduğunu ve notaya alınmış bir müzik parçasının tekrar hatırlanmasında yazınsal belirteçlerin
(örn. sus işaretlerinin veya sürenin etkili olduğu benzeri sınırların) ve yapısal belirteçlerin
(örn. bir cümle sonundaki göreceli olarak daha uzun süreli bir perdenin) etkin olduğunu
gözlemlemiş ve bu “zamansal boşlukların” yazınsal anlatımdaki noktalama işaretine
benzetilebileceğini ifade etmiştir.
Müzikte cümle algısı üzerine odaklanan ilk çalışmalarda kullanılan bir diğer yöntem
ise, konuşma dilindeki algısal cümle yapısını inceleyen çalışmalardan uyarlanan „klik‟ sesini
tespit paradigmasıdır (Gregory, 1978; Sloboda ve Gregory, 1980; Stoffer, 1985). Bu
çalışmalarda, katılımcıların bir kulaktan kısa müziksel pasajları dinlemeleri ve bir taraftan bu
müziksel pasajların içine yerleştirilmiş olan klik seslerinin konumunu kendilerine verilen nota
üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular, katılımcıların klik konumlarını cümle
sınırlarına yakın algıladıklarını göstermiştir. Bu bağlamda, müziksel cümle yapısının algısal
olarak geçerli olduğu ve cümle sınırlarının algılanmasında müzik ve dil arasında benzer
süreçler olabileceği gözlenmiştir. Stoffer (1985), müzisyenler ve müzisyen olmayan
katılımcılarla gerçekleştirdiği deneyde aynı yöntemi kullanarak çıkan bulgular ışığında, uzun
süreli bellekte müziksel cümleye yönelik zihinsel bir şemanın her iki katılımcı grubunda da
mevcut olabileceğini, fakat müzisyen olmayanlarda bu şemanın müzisyenlere göre daha az
belirgin olduğunu önermiştir.
Müziksel cümle algısında, perde ve süre dışında armonik yapının da etkili olup
olmadığı araştırılmıştır. Tan ve diğerlerinin (1981) müzisyen ve müzisyen olmayanlarla
gerçekleştirdikleri bir dizi deneyde, katılımcılara birinci cümlesi tam karar veya yarım karar
ile sonlanan iki cümlelik melodiler dinletilmiş ve arkasından (1) birinci cümlenin ilk iki
notası, (2) birinci cümlenin son ve ikinci cümlenin ilk notası veya (3) birinci cümlenin son iki
notası dinletilip bu notaların iki cümlelik melodilerde mevcut olup olmadığını teşhis etmeleri
istenmiştir. Deneysel veriler, ikinci konumda yer alan iki notalık dizinin, müzisyenler
tarafından ve özellikle de birinci cümlesi yarım değil tam kararla biten melodilerde diğer
konumlarda yer alan dizilerden daha zor saptandığını göstermiştir. Bu bağlamda, dildeki
cümle algısı üzerinde etkisi olan cümle sonu ilişkilere benzer biçimde armonik yapının da
müziksel cümle algısını etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu bulgu, Cuddy ve diğerleri (1981)
ve Boltz‟un (1989a,b; 1991) müzisyen ve müzisyen olmayan katılımcılarla yaptıkları deneyler
sonucunda elde ettikleri benzer bulguları da desteklemektedir. Boltz, yeden perdesinin karar
perdesine çözüldüğü cümle sonlarının katılımcılar tarafından en bütün, yani eksiksiz olarak
derecelendirildiğini (1989a), cümle sonlarına doğru gerçekleşen armonik çözülümlerin ve
zamansal vurgu yapısının algısal dikkatin yoğunlaşmasını sağlayan temel öğeler olduğunu
(1989b), cümle sonlarında karar perdesi üzerinde çözümlenen akorların hem daha kolay
hatırlandıklarını hem de bu akorların zamansal vurgulara karşılık gelen bir örüntü
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oluşturduklarını gösteren bulgular elde etmiştir (1991). Boltz‟un (1993), zamansal
beklentilerin oluşumunda hangi yapısal ilişkilerin etkin olduğunu araştırmak için sadece
müzisyen katılımcılarla gerçekleştirdiği iki algısal deney sonucunda elde ettiği bulgular ise,
beklentinin hem zamansal vurguların belirli aralıklarla gerçekleşmesine hem de belirli
melodik ilişkilerin (örn. cümlenin sonlandığı noktalar) algısal dikkat yönünden ön plana
çıkmasına dayandığını (birinci deney) ve her iki beklentinin oluştuğu noktada, melodik
boyuttan ziyade özellikle zamansal boyutun o melodinin tanımlanmasında en etkin rolü
oynadığını göstermiştir (ikinci deney). Drake ve Palmer‟ın (1993) müzisyenlerle
gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda elde ettikleri bulgular da Boltz‟un çalışmalarını dolaylı
olarak desteklemektedir. Drake ve Palmer, müziksel cümleleri bölümlendirirken
müzisyenlerin ritmik, melodik ve ölçüsel yapılardan hangisini bir icra esnasında sistematik
olarak vurguladıklarını tespit etmek için üç farklı deney gerçekleştirmiş ve özellikle sürenin
(yani ritmik gruplamanın), bu bölümlemelerin daha net duyurulması için kullanıldığını
gözlemlemişlerdir.
Algısal gruplama üzerine odaklanan daha sonraki çalışmalarda, özellikle zamansal ve
perdesel boyutların bilişsel sistemde eşzamanlı işlenip işlenmedikleri, diğer bir ifadeyle bu iki
boyutun yapısal yönden bağımsızlığının algısal yönden bir karşılığı olup olmadığı araştırılmış
ve her iki boyutun bilişsel sistemde nasıl kodlandıklarına ilişkin farklı bulgular elde
edilmiştir. Bir perspektife göre, perde ve ritim algısal yönden birbirlerinden bağımsız olarak
işlenmektedir. Örneğin, Palmer ve Krumhansl (1987b), müzisyenlerle gerçekleştirdikleri bir
dizi deney sonrasında hem perde hem de sürenin müziksel cümle algısında etkin olduğunu ve
bu bilgileri farklı biçimlerde etkin hale getiren genel işitsel süreçlerin olduğunu
gözlemlemişlerdir. Palmer ve Krumhansl (1987a), benzeri bir çalışmada ise müzisyenlerden
kendilerine dinletilen kısa müziksel parçaların bir müzik cümlesine göre ne kadar “iyi” veya
“eksiksiz” olduğunu gösteren bir derecelendirme yapmalarını istemişlerdir. Deneysel veriler
doğrultusunda yapılan analizler, melodik cümle tahminlerinin zamansal ve perdesel bilgiye
dayandığına fakat her ikisinin birbirinden bağımsız boyutlar olduklarına işaret etmektedir.
Sinirbilimsel alanda hastalar ile gerçekleştirilen ve müziksel sekansların kullanıldığı
deneylerde, perde ve ritmin farklı mekanizmalar tarafından etkin hale getirildiklerine dair elde
edilen bulgular, Palmer ve Krumhansl‟ın çalışmalarını desteklemektedir (Peretz, 1990; Peretz
ve Kolinsky, 1993; Liégeois-Chauvel ve diğ., 1998).
Diğer perspektife göre, müziksel cümle algısında her iki boyut birbirleri ile etkileşimli
rol oynamaktadır. Örneğin, Boltz‟un (1989a,b; 1991) elde ettiği bulgular, müziksel cümle
algısı üzerinde hem perdesel hem de zamansal boyutların etkin olduğuna işaret etmektedir.
Jones ve Boltz (1989), müzisyenlerle gerçekleştirdikleri deneyler sonrasında perde ilişkilerine
yönelik algı, dikkat ve hatırlama süreçlerinin aslında içsel olarak zamansal bir süreç olduğuna
ve zamansal algının müziksel kapanışlara yönelik beklentileri tetiklediğine dair bulgular elde
etmişlerdir. Bigand‟ın (1993), Palmer ve Krumhansl‟ın (1987) uyguladığı deneysel yönteme
benzer bir yöntem kullanarak müzisyen ve müzisyen olmayanlar ile gerçekleştirdiği
deneylerden elde ettiği bulgular da, zamansal ve perdesel boyutlar arasında karşılık etkileşim
ilişkisi olduğunu ve bu iki müziksel boyutun birbirinden bağımsız olarak işlemediğini
göstermiştir. Ancak, Bigand (1997) farklı uyaranlar ile tekrar ettiği deney sonrasında benzer
bir etkileşim tespit etmemiştir. Boltz (1999), daha sonraki yıllarda gerçekleştirdiği
deneylerden elde ettiği veriler doğrultusunda ise, perdesel ve zamansal bilginin algısal yönden
hem bağımsız hem de birlikte kodlanabileceği fakat bu bilgilerin melodinin içsel yapısına ve
bireyin öğrenme tecrübesine dayandığı sonucuna varmıştır. Daha yakın tarihlerde
gerçekleştirilmiş olan sinirbilimsel deneylerde perde ve zamansal işlemelerin eşzamanlı
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gerçekleştiğine işaret eden bulgular, Boltz ve Bigand‟ın çalışmalarını desteklemektedir
(Neuhaus ve Knösche, 2008).
Yukarıda değinilen tüm çalışmalar, bu makalenin daha sonraki bölümlerinde de
görüleceği gibi, hem algısal gruplamada Gestalt perspektifini temel alan belli başlı kuramsal
ve hesaplamalı modellerin önerdikleri algısal gruplama kuralları ve bu modellerden elde
edilen tahmini sınırların, daha sonra katılımcılardan elde edilen sınır verilerinin karşılaştırmalı
incelemesi sonucu elde edilen bulgularla hem de makalenin ikinci bölümünde çeşitli
kategoriler altında değerlendirilecek olan çalışmalarla aslında yakın ilişkilidir. Uyaranların,
algılayan kişiler tarafından belirli kurallar çerçevesinde nasıl gruplandıklarını açıklamak
amacıyla öne sürülen Gestalt prensipleri, işitsel algı üzerine odaklanan birçok çalışmanın
temelini oluşturmuştur. Karmaşık işitsel uyaranların anlamlı bileşenler halinde
gruplanmalarının gelişigüzel bir süreç değil, Gestalt psikolojisinde tanımlandığı gibi, belirli
gruplama prensiplerine dayanan bir süreç olduğunu açıklayan çeşitli kuramlar ortaya konmuş
ve bu kuramsal yaklaşımların algısal yönden geçerliliği farklı çalışmalarda test edilmiştir. Bu
bağlamda, önce işitsel algı üzerine odaklanan çalışmalarda temel alınan Gestalt prensipleri ve
daha sonra bu prensipleri temel alan belli başlı kuramsal ve hesaplamalı modeller hakkında
kısaca bilgi verilecektir.
3. Gestalt Prensipleri
Almanca kökenli bir terim olan Gestalt, kendisini oluşturan öğelerin veya parçaların
toplamının ötesine geçen niteliklere sahip, algısal bir şekil veya biçim anlamına gelir
(Colman, 2009). Gestalt kavramı ilk kez 1890 yılında, Gestalt psikolojisinin öncülerinden biri
olarak kabul edilen Avusturyalı filozof ve müzisyen ChristianvonEhrenfels tarafından
kullanılmıştır (akt. Smith, 1988). “Gestalt Nitelikleri Üzerine” yazdığı bu deneme, mekânsal
figürler veya melodiler gibi “biçimlerin” algısal olarak nasıl düzenlendiklerinin ilk kez
sorgulanması nedeniyle önemlidir (Smith, 1988). Ehrenfels‟e göre görsel alandaki bir şekil ya
da Gestalt‟ın birey tarafından duyumsanması aşamasında, şeklin ait olduğu mekânsal
konumun değişmesi, o şekli belirleyen görsel özellikleri (yuvarlaklık ya da köşelilik gibi) ve
şeklin sahip olduğu genel görünümü etkilemez. Diğer bir ifadeyle, büyüklüğü ya da rengi
değişebilir fakat yuvarlaklığı değişmez (Cowan, 1975). Bu nedenle, bireyin duyumsama
aşamasında yaşadığı deneyim, duyumsal öğenin toplamından veya bütününden ayrıdır.
Ehrenfels, benzer deneyimin sadece mekânsal değil, melodi gibi zamansal bütünlerle de
bağlantılı olduğunu öne sürmüştür. Bir melodi, farklı bir tona aktarıldığında bile birey
tarafından biçimsel olarak aynı duyumsanır çünkü bir melodi tek tek notalardan oluşsa bile, o
notaların toplamından farklıdır. Ehrenfels, “bütünün algılanışının” onu oluşturan parçalarla
karşılaştırılmasını “Gestalt nitelikleri” olarak tanımlamıştır (akt., Smith, 1994).
Ehrenfels‟in denemesi Gestalt teorisinin temelini oluşturmasına karşın,
MaxWertheimer, Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka, Gestalt okulunun esas kurucuları olarak
kabul edilmişlerdir. İlk kez Wertheimer (1923) tarafından öne sürülen Gestalt prensipleri,
daha sonra Köhler (1929), Koffka (1935) ve Metzger tarafından geliştirilmiştir (akt.
Todorovic, 2008). Görsel uyaranların birey tarafından nasıl algılandığı ve sınıflandırıldığı
üzerine odaklanan Gestalt psikologları, bu uyaranların çeşitli kurallar temelinde
gruplandıklarını ileri sürmüşlerdir. Diğer bir ifadeyle, bölünmez biçimler ya da bütünler
olarak algılanan (yani gruplar, gruplamalar veya Gestaltlar olarak da işaret edilen) düzenlerin,
Gestalt prensipleri olarak adlandırılan belirli kurallar aracılığıyla tanımlanması amaçlanmıştır
(Todorovic, 2008; Gestalt prensiplerinin tamamı ve geniş kapsamlı açıklaması için, bkz.
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Koffka, 1935; Wertheimer, 1938. Ayrıca Gestalt teorisi üzerine yetkin bir tarihsel inceleme
için bkz.Wagemans et al., 2012a,b).
Yakınlık prensibine göre, birbirine yakın olan öğeler gruplar halinde algılanma
eğilimindedirler (Todorovic, 2008). Örneğin, birbirine yakın olan üçgenler, daha uzak
olanlara göre bir grup olarak algılanabilirler (bkz. Şekil 1a). Benzerlik prensibine göre ise,
birbirine benzer öğeler gruplar halinde algılanma eğilimindedirler (Todorovic, 2008). Şekil
1b‟de görülen üçgenler ve daireler kendi içlerinde bir grup olarak algılanabilirler. Süreklilik
prensibine göre, belirli bir yönde hizalanan (ya da ilerleyen) birimler veya gruplar bir bütün
olarak algılanma eğilimindedirler (Todorovic, 2008). Örneğin, şekil 1c‟de belirli yönde
hizalanan daireler birbirlerinin içinden geçen veya üst üste binen iki çizgi halinde (1-2 ve 3-4)
gruplanabilirler. Tamamlama prensibine göre ise, kapalı bir şeklin parçası olan öğeler, kapalı
olmayan bir şeklinde parçası olan öğelerden daha fazla birlikte gruplanma eğilimindedirler
(Todorovic, 2008). Şekil 1d‟de parçalar halinde görülen şekiller, biri üçgen ve diğeri daire
şeklinde algısal olarak tamamlanabilir ve gruplanabilirler. Son olarak, ortak kader (ya da ortak
hareket) prensibine göre, birlikte hareket eden öğeler birlikte gruplanma eğilimindedirler
(Todorovic, 2008). Örneğin, Şekil 1e‟de görülen çizgiler, aynı yönde ilerleyen ve bu nedenle
birbirleri ile bağlantılı çizgiler halinde gruplanabilirler.
Şekil 1.Gestalt yakınlık, benzerlik, süreklilik, tamamlama ve ortak kader prensiplerinin örneklenmesi.

a)

d)

b)

c)

e)

Gestalt gruplama prensipleri, Gestalt psikolojisinin en önemli kavramlarından biri
olan ve “bütün”ün, algısal yönden sabitlik, devamlılık, simetri, düzenlilik gibi en basit ve en
iyi bütün olma eğilimine dayandığını ifade eden Prägnanz yasası altında toplanmıştır. Diğer
bir ifadeyle, en iyi şekil, en iyi bütün (yani, “iyi Gestalt”) olma eğilimindedir.
4. Müzikteki Algısal Gruplama Sınırların Belirlenmesine Yönelik Öne Sürülen
Kuramsal Modeller
İlk olarak görsel uyaranların belirli kurallar çerçevesinde nasıl gruplandıklarını
açıklamak amacıyla öne sürülen Gestalt prensipleri, daha sonra işitsel algı üzerine odaklanan
birçok çalışmanın temelini oluşturmuştur (Deutsch, 1981; McAdams ve Bregman, 1979;
Bregman, 1990; Handel, 1989; bu alandaki erken dönem çalışmaların kapsamlı olarak
değerlendirilmesine yönelik bkz. Deutsch, 1982, 1984, 1986).
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Bregman (1990), “işitsel sahne analizi” modelinde, çevrede duyulan seslerin işitsel
algıda analiz edilmesi ve anlamlı gruplara ayrılmasına yönelik iki ayrı sürecin işlediğini ileri
sürmüştür. Birinci aşama, farklı kaynaklardan gelen seslerin kendi özelliklerine göre olası
işitsel akışlar (yani gruplar) oluşturmasıyla ilişkilidir (akış füzyonu). Birden fazla ses içeren
bir ortamda birden fazla ses kaynağı olacağı için, ikinci aşama bu işitsel akışlardan hangisinin
algılanacağı süreciyle ilişkilidir (akış ayrışması). İşitsel akışları tını, frekans (perde) yakınlığı,
zamansal yakınlık, yoğunluk vb. etmenler belirler. Bununla birlikte, sesler zaman içinde
yayıldıklarından aynı kaynaktan gelen sesler belirli zaman pencereleri içinde birlikte başlama,
sona erme ve devamlılık gösterme eğilimindedirler. Gestalt psikolojisinde, bu grupların
algısal olarak birlikte evrimleşmeleri ortak kader prensibi ile açıklanmıştır. Bregman, bir
işitsel akışın biçimlenmesinde büyük ölçüde bu prensibin geçerli olduğunu ifade etmiştir.
Deutsch ve Feroe (1981) ise, tonal perde sekanslarının biçimsel birimler halinde
düzenlendiklerine (yani gruplandıklarına) ilişkin hiyerarşik bir model önermiştir (ayrıca bkz.
Deutsch, 1980). Bu modelde, bir segmanın (yani grup) işitsel düzeyde bir birim işlevi
gördüğü ve daha üst gruplama düzeylerinde daha uzun birimler oluşturmak için diğer
segmanlar ile birleştiği öne sürülmüştür. Müziksel sekansların hiyerarşik birimler olarak
kabul edilmesi, aynı zamanda müziksel yapının hiyerarşik olarak algılandığı varsayımını da
içermektedir (Schenker, 1979; Meyer, 1956; Lerdahl ve Jackendoff, 1983). Ancak, daha yakın
tarihlerde gerçekleştirilmiş olan bir dizi deney sonrasında (örn.,Tillmann ve Bigand, 1998;
Tillmann ve diğ., 1998), gruplama sınırlarının algılanmasında müziksel hiyerarşinin güçlü bir
etkisi olduğu, yani gruplama sınırlarının algılanmasında sadece lokal düzeyin değil global
düzeyleri kapsayan biçimsel özelliklerin de etkili olduğu varsayımının tersine, lokal düzeyin
işitsel algıda daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuya odaklanan çalışmalar ileride
detaylı olarak ele alınacaktır. Deutsch (1982), işitsel sistemde ardışık perdeler arasında
kurulan ilişkilerin müziksel gruplamaya yönelik ipuçları olarak kullanıldığını öne sürerek,
yakınlık prensibinin hem perde boyutuna hem de zamansal boyuttaki ses birimlerine
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, 1) perde yükseklikleri birbirine yakın olan
perdeler, uzak olanlara göre, birlikte gruplanma eğilimindedir ve 2) ardışık bir ses dizisinde,
zamansal olarak birbirlerine yakın olan perdeler birlikte gruplanma eğilimindedir. Deutsch,
ses nitelikleri arasında kurulan ilişkilerde ise benzerlik prensibinin geçerli olduğunu öne
sürmüştür. Örneğin, birbirlerine yakın olan tınılar algısal olarak birlikte gruplanma
eğilimindedir. Deutsch, iyi süreklilik prensibinin, örneğin, tek yönde seyreden perdelerden
oluşan müziksel sekansların gruplanmasında (1981) ve ortak kader prensibinin ise, karmaşık
bir tondaki doğuşkanlar gibi aynı yönde hareket eden perdelerin gruplanmasındaki
ipuçlarından biri olduğunu ileri sürmüştür (1995).
Bregman‟ın (1990), eşzamanlı olarak birden fazla kaynaktan gelen seslerin Gestalt
prensipleri çerçevesinde algısal yönden nasıl gruplandıklarına yönelik öne sürdüğü işitsel
sahne analizi modeli, bu alanda ortaya konan diğer kuramsal modellerden ayrılmaktadır.
Deutsch ve Feroe‟nin (1981) öne sürdükleri model ise, sadece tonal perde sekanslarının
Gestalt prensiplerine dayanarak algısal yönden nasıl gruplandıklarına ilişkin öne sürülmüş bir
modeldir. Bu nedenle sonraki bölümlerde, müzik psikolojisi alanındaki çalışmalarda algısal
yönden geçerliliği en çok test edilen ve özellikle monofonik bir ezginin işitsel algıda nasıl
gruplandığını Gestalt prensipleri yoluyla açıklayan önemli kuramsal modeller ve bu modelleri
test eden çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

494

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız–TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

5. Tenney ve Polansky’nin Zamansal Gestalt Birimi Modeli
Gestalt prensiplerini aslında müziksel yüzeye ilk uyarlayan James Tenney'dir (1964).
James Tenney, yakınlık ve benzerlik prensiplerini müziksel algıdaki “birleşme ve ayrışmanın
başlıca faktörleri” olarak belirlemiş ve 1980‟de Polansky ile birlikte bu prensipleri
sayısallaştırarak, ortaya koydukları hipotezin ölçülebilmesi içinTemporal Gestalt Unit (TGU;
Zamansal Gestalt Birimi) modelini önermişlerdir (1980).
Tenney ve Polansky, temeli Gestalt prensiplerine dayanan iki gruplama faktörü öne
sürmüştür: yakınlık ve benzerlik. Yakınlık, birim başlangıçları arasındaki (örn., bir perdenin
başlangıç noktası) geniş aralıkların gruplama sınırı olarak tercih edilmesi; benzerlik ise, perde
ve ses gürlüklerindeki (örn.piano, forte, crescendo vb.) değişimlerin gruplama sınırı olarak
tercih edilmesidir (Temperley, 2001). Tenney ve Polansky, benzerlik prensibi ile yakınlık
prensibinin esasen paralel olduklarını ve benzerlik prensibinin yakınlık prensibini özel bir
olgu olarak ihtiva ettiğini belirterek, her ikisinde de klang başlangıcını belirleyenin lokal bir
maksimum aralık boyutu olduğunu ifade etmiştir. James Tenney‟e göre klang (ses), ayırt
edilebilen en küçük birim veya Gestalt‟tır. Bu ses birimleri, daha büyük zamansal Gestalt
birimlerinin (yani zaman sürelerinin) segmanlarıdır. Zamansal bir Gestalt olarak duyulan iki
veya daha fazla klang dizisi, bir üst düzeydeki segmanları oluşturur. Bu zamansal Gestalt
birimleri toplanarak , polifonik bir dokudaki her bir katmana veya monofonik bir ezgideki
motif, cümle, kısım, bölüm ve hatta tüm esere karş ılık gelen daha büyük zamansal Gestalt
birimlerini oluş tururlar (Tenney ve Polansky, 1980). Diğer bir ifadeyle , bir müzik eserini
hiyerarşik olarak düzenlenmiş zamansal Gestalt birimleri
(kendi ifadeleriyle , “zaman
süreleri”) olarak gören Tenney ve Polansky , algısal sınırların bu Gestalt birimleri içinde
oluşan seslerin doğası ya da ses düzenlemeleri tarafından belirlendiğini öne sürmüşlerdir.
Çeş itlihiyerarş ik düzeylerde var olan bu Gestalt birimlerinin her biri kendi içinde
birbirine bağlı , fakat dış ında , kendisinden hemen önce ve sonra gelen kıyaslanabilir Gestalt
birimlerinden ayrıdır (1980). Bu bağlamda , yakınlık kuralını ş uş ekilde formüle etmişlerdir :
“Monofonik bir öğeler dizisi içindeki bir klang, algısal açıdan kendisinden hemen önceki ve
hemen sonrakilerden daha büyük bir zaman aralığından sonra [yani, önceki öğenin başlangıç
noktasından itibaren ] başlayan herhangi bir öğe ile tetiklenebilir , diğer faktörler ise eşittir”
(1980:208). Benzerlik prensibine yönelik önerdikleri kural ise ş öyledir
: “Monofonik bir
öğeler dizisi içindeki bir klang, algısal yönden kendisinden önceki öğeden hemen önce ve
hemen sonra gelenlerden [yani, öğeler arası perde aralıkları ] daha büyük bir perde aralığıyla
ayrılan herhangi bir öğe ile tetiklenebilir, diğer faktörler ise eşittir” (1980:209).
Tenney ve Polansky‟nin bu yaklaş ımı aynı zamanda süreksizlikleri , diğer bir ifadeyle ,
ortadaki öğenindiğerlerinden daha fazla değiş tiğikomş u birimler arasındaki farklılıkları
yoğunlaştırma eğilimindedir . Öne sürdükleri model aynı zamanda hiyerarş ik düzenlemeyi
gösteren iki gruplama düzeyinden oluşmaktadır: Üst düzeydeki katman monofonik bir ezgiyi
segmanlar halinde gruplarken, alt düzeydeki katman her segmanı birimlere (yani klang) ayırır.
Gruplama, birbirini izleyen perdeler arasındaki bir dizi mesafede var olan büyük değerlerin
(yukarıda değinilen lokal maksimum aralığın, yani lokal maksima‟nın) belirlenmesine
dayanmaktadır.
Herhangi bir gruplama sınırı üzerinde etken olan iki müziksel boyut ise, “mutlak perde
aralığı” ve “başlangıç aralığı”dır. Mutlak perde aralığı, art arda gelen notalar arasındaki perde
değişimlerinin yönü hesaba katılmaksızın yarım ton ile ölçülür. Başlangıç aralığı ise, art arda
gelen perdelerin başlangıç değerleri arasındaki süreyi ölçer. Yüksek bir değer, ilk nota ile
ardından gelen notanın başlangıcı arasında uzun bir gecikme anlamına gelir. Dolayısıyla her
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aralık için kararlaştırılması gereken mesafe ölçümü, gecikme zamanı değeri ile aralığın perde
aralığı değerinin “değişim ölçümünde” birleştirilmesi yoluyla hesaplanır (Nooijer, 2007).
Tenney ve Polansky‟nin modeli, farklı modeller tarafından önerilen sınır tahminlerinin
karşılaştırmalı olarak incelendiği (Nooijer ve diğ., 2010) veya modeller tarafından önerilen
sınırların uzman ve katılımcılardan elde edilen sınır işaretlemeleri ile karşılaştırıldığı
çalışmalarda test edilmiş (Lartillot ve Ayari, 2008, 2009; Nooijer vd, 2008; Nooijer, 2007;
Uno & Hübscher, 1994) ve modelin sınır tahminlerinin diğer modellere göre daha düşük
olduğu sonucuna varılmıştır.
6. Lerdahl ve Jackendoff’unTonal Müzik İçin Üretici Teorisi
Gestalt prensiplerinin çeşitli perspektiflerden müziksel yüzeye uyarlandığı kuramlar
arasında en eskisi Tenney ve Polansky'nin (1980) modeli olmakla birlikte, hem müzik
psikolojisi hem de müzik teorisi alanında en bilinen ve etki yarattığı görülen kuram, Lerdahl
ve Jackendoff'un (1983) öne sürdüğü Tonal Müzik için Üretici Teori'dir(A Generative Theory
of Tonal Music; GTTM). Ağırlıklı olarak Chomsky‟nin üretici (İng. generative) dilbilim
kuramından esinlenen kuramın temelinde yatan düşünce, tonal müzik için bir gramer
geliştirmektir. Kuramın esas amacı, “müziksel sezgiyi modellemek” (Lerdahl ve Jackendoff,
1984) ve müziksel yüzeyden başlamak üzere sayısız müziksel yapı serileri üretmek için sayılı
kurallar serisini kullanabilmeye yöneliktir. Burada müziksel yapı ile kastedilen, tonal müzikte
deneyimli bir dinleyicinin bir müzik parçasını dinledikten sonra sezgileri ile anlamlandırdığı
ve müziksel yüzeyin üstündeki ve ötesindeki tüm müziksel yapıdır.
Kuramda, herhangi bir dinleyicinin ses sinyallerini motifler, cümleler, temalar,
periyotlar, tema grupları, bölümler ve eserin tümü gibi, birimler halinde düzenlediği
varsayılmaktadır. Lerdahl ve Jackendoff‟un kendi ifadeleriyle, “her birim bir gruptur” (1984).
Bu bağlamda, kuram bir dinleyicinin tonal bir müzik parçasını nasıl anlamlandırdığını
açıklayan ve dört hiyerarşik yapıdan oluşan bir müzik grameri sunmaktadır: (1) gruplama
yapısı, dinleyicinin müziği birimler halinde nasıl grupladığını; (2) ölçüsel yapı, dinleyicinin
müzikte anlamlandırdığı vuruş hiyerarşilerini; (3) zaman süreci indirgemesi, müzikte duyulan
ritmik birimlerdeki perde birimlerinin yapısal önemlerini ve (4) uzatma indirgemesi, müzikte
algılanan gerilim ve çözülüm örüntüleriyle bağlantılı perde dengesi hiyerarşisini tanımlar. Bu
yapılardan her biri, müzik gramerinin ayrı bir tamamlayıcı parçası ile açıklanmıştır ve bu
parçaların her biri üç kural türü içermektedir: (1) iyi biçimlendirilme kuralları, (2)
dönüşümsel kurallar ve (3) gruplama tercih kuralları (1984). Bu kural grupları arasında sadece
gruplama tercih kuralları, bir dinleyicinin müziği birimler halinde nasıl grupladığı ile ilgilidir
ve bu makale bağlamında odaklanılacak olan bu kurallardır.
Lerdahl ve Jackendoff'un “tercih” terimini kullanmalarının sebebi, gruplama
sezgilerinin değişken güçte olmasıdır (1983):
Tercih kuralı teriminin seçilme sebebi, kuralların biçim hakkında esnek olmayan kararları
değil, mantıksal olarak mümkün olan birkaç analiz arasındaki göreceli tercihleri
oluşturmalarıdır. Hipotezimiz, bir kişinin tüm tercih kuralları hesaba katıldığında genel
tercihin en yüksek derecesini temsil eden o analize (ya da o analizlere) dayanarak müziksel
yüzeyi işitmesidir. Böyle bir analizi „en çok tercih edilen‟ veya „en değişmez‟ olarak
adlandırabiliriz (s.42).
Tercih kuralları, monofonik bir yüzeyin hiyerarşik olarak düzenlenmiş yapısında
dinleyici tarafından sezgisel olarak algılanan lokal ve daha üst düzeydeki gruplama
sınırlarının teşhis edilmesine yönelik geliştirilmiştir ve üç kategoriye ayrılabilir: müziksel
yüzeydeki lokal gruplamalarla bağlantılı olan Gestalt yakınlık ve benzerlik kuralları (#2 ve
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#3); tonal sistemdeki sabit ve değişken armonik öğelere dayalı perde yapısının gruplama
etkisine dayanan tercih kuralı (#4); simetri ile motifsel benzerlik veya paralelizme dayanan
tercih kuralları (#5-7) (Clarke ve Krumhansl, 1990). Kuram, gruplama tercih kurallarının
müziksel birimler arasındaki olası sınırları tahmin ettiğini ve bu nedenle herhangi bir ezgideki
muhtemel gruplamaların bu kurallarla belirlenebileceğini öne sürmektedir. Ancak öne sürülen
bu yedi kural arasında sadece ikinci ve üçüncü kural muhtemel sınır konumlarını
tanımlamaktadır (Frankland&Cohen, 2004). Geri kalan kurallar (#4-7), gruplama
hiyerarşisinin daha üst düzeylerindeki sınır konumlarını belirlemeye yönelik önerilmiş
olmalarına rağmen, bu kurallar da aslında ikinci ve üçüncü tercih kurallarına dayanmaktadır.
Bu nedenle, ikinci ve üçüncü tercih kuralı, daha üst düzeydeki herhangi bir gruplama
yapısının temelini oluşturmaktadırlar ve kuramın algısal yönden geçerliliğini test eden
çalışmalarda odaklanılan kurallar da, bu iki kuraldır. Yakınlık kuralı (#2); (a) bağ/durak ve (b)
bir perdenin atak noktasında herhangi bir değişim ya da süreksizlik saptanan “an”a sınır
yerleştirilmesini önerir. Değişim (benzerliğin bozulması nedeniyle) kuralı (#3) ise, (a) perde
yüksekliği (rejister), (b) gürlük, (c) artikülasyon veya (d) nota değerinde değişim olduğu
“an”a sınır yerleştirilmesini önermektedir (Lerdahl ve Jackendoff, 1983).
Frankland ve Cohen (2004), Lerdahl ve Jackendoff'un önerdiği dört kuralı (2a, 2b, 3a
ve 3d) sayısal ortama aktarmış ve katılımcılarla gerçekleştirdiği iki deney ile bu kuralları test
etmişlerdir. Ancak bu kuralları sayısal ortama aktarma aşamasında, bağın aslında başlangıç
aralığına (yani, bir perdenin atak noktasından bir sonraki perdenin atak noktasına kadarki
zamansal mesafe) ait bir özellik olduğunu ve sus işaretinin ise sessizlik niteliğine sahip
olduğunu belirterek, bu iki boyutun (yani, gruplama tercih kuralı 2a‟daki bağ/sus) birbirinden
ayrılması gerektiğini öne sürmüşler ve sadece sus işaretini sayısal ortama aktarmışlardır.
Deneysel veriler, algısal sınırlarda sadece atak noktaları arasındaki mesafeler ile perdeler
arasındaki sus işaretlerinin etkin olduğunu göstermiştir. Frankland ve Cohen‟in sayısal ortama
aktardıkları bu kurallar, yani ikinci ve üçüncü gruplama tercih kuralı, bazı çalışmalarda
dinleyicilerden müzikte algıladıkları sınır konumlarını açıkça tanımlamaları istenerek
(Bruderer vd., 2012; Pearce vd, 2010a,b; Clarke ve Krumhansl, 1990; Peretz, 1989; Deliège,
1987) ve bazı çalışmalarda ise bu kuralların dolaylı yoldan kullanılmasıyla test edilmiştir
(Palmer ve Krumhansl, 1987a,b). Bu çalışmalarda, dinleyicilerden elde edilen algısal sınır
işaretlemelerinin bu iki gruplama tercih kuralını büyük ölçüde desteklediği ancak bu
kuralların farklı müziksel yüzeylerde her zaman eşit ağırlığa sahip olmadıkları ve bazı
çalışmalarda yeni müziksel boyutların eklenmesine (örn., tını değişimi; Deliège, 1987) ihtiyaç
duyulmuştur.
7. Cambouropoulos’un Lokal Sınır Tespiti Modeli
Cambouropoulos (1998), Lerdahl ve Jackendoff (1983) ile Tenney ve Polansky‟nin
(1980) kuramsal yaklaşımlarındaki yakınlık ve benzerlik prensiplerinin aslında aynı olgunun
farklı tanımlamaları olduğuna, yani bu kuramların önerdiği olası en büyük lokal aralık
boyutuna (lokal maksima) dikkati çekerek, Gestalt prensiplerinin bu şekilde formüle
edilmelerinin lokal sınırların tespit edilmesinde en önemli faktör olduğunu kabul etse de,
aralık boyutlarında herhangi bir değişimi de hesaplayabilen daha genel bir yaklaşımın da
gerekli olduğunu ifade etmiştir. Cambouropoulos, örneğin
dizisinde herhangi bir
dinleyicinin olası bir gruplama sınırı duyabileceğini belirtmiştir, fakat ne Tenney ve Polansky
ne de Lerdahl ve Jackendoff böyle bir dizi için herhangi bir sınır formüle etmemektedir. Bu
nedenle, değişim/yakınlık prensibine dayalı daha basit ama lokal gruplamanın tespit
edilmesine yönelik daha tamamlayıcı iki kural önermiştir. Buradaki amacı, müziksel yüzeyde
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çeşitli derecelerle öne çıkan lokal gruplama sınırlarının tüm olası yerlerini öneren bir
hesaplamalı model geliştirmektir (Cambouropoulos, 1998, 2001). Cambouropoulos‟un Lokal
Sınır Tespit Modeli‟nde (LocalBoundaryDetection Model; LBDM) önerdiği
“lokalminimanın” farklı bir perspektiften özellikle Tenney ve Polansky‟nin modelini bu
anlamda tamamladığı söylenebilir. Cambouropoulos‟un önerdiği iki kuralı açıklamadan önce,
kendisinin Gestalt yakınlık ve benzerlik kurallarına yönelik eleştirel perspektifine değinmek
gerekmektedir (Cambouropoulos, 1996):
Görsel alandaki algısal gruplama prensiplerinin zamansal bir alana uyarlanmasına yönelik
herhangi bir girişimin altında yatan varsayım, zamanın tek boyutlu bir uzam olarak
modellenebileceğidir. Müziksel metinler söz konusu olduğunda bu tür bir eşleşme
mümkündür. Ancak, bu eşleşmenin ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmadığı çoğunlukla
gözden kaçırılan veya üstü kapalı varsayılan temel bir fark vardır. Bu da, zamansal objelerin
basit bir biçimde tek boyutlu bir uzamda değil, yönlü bir tek boyutlu uzamda, örneğin positif
ve negatif yönü olan bir eksende (diğer bir ifadeyle, soldan sağa), eşleşmeleri gerçeğidir. Alt
düzey Gestalt yakınlık ve benzerlik prensipleri, genellikle simetrik mesafelere
uygulanmaktadır. Bunları müzikteki zamansal mesafelere uyguladığımızda, tüm olası
asimetrik yönlü özellikleri (örn., perde aralıklarının yönü) ortadan kaldırmakla belirli bazı
tavizler verilmesi gerekir. Bunu yapmanın bir yönü, ağırlıklı olarak [müziksel] birim
özelliklerinin ve aralıkların, örn., perde aralıklarının mutlak değerlerinin (yani, yönlerinin
değil: yukarı veya aşağı) düşünülmesidir. Elbette bunlar yönle ilgili esas yönlü zamansal
değerler oldukları için birimlerin başlama zamanları dâhil edilmemeli ve bunun yerine
aralıkların mutlak başlama zamanları kullanılmalıdır. Yine de müziksel asimetrinin
kaçınılması mümkün olmayan bir yönü vardır. Bu da, müziksel nesnelerin kendisinin
asimetrik nesneler olduğu gerçeğidir: Bir notanın en basitleştirilmiş homojen tanımı bile o
notanın hamlesi ile geri kalan hacmi arasında ayırım yapar. Bu asimetri, örneğin zamansal
gruplama kurallarının hiçbir zaman bir melodinin orijinal ve geriye doğru giden formuna
özdeş bir gruplama yapısını vermemesinde yansıtılmaktadır. Bu, algısal düzenleme
kurallarının müzikteki zaman dizileri için ve aralık dizilerinin başlama zamanı için farklı
gruplama sınırları vermesiyle bağlantılıdır. [Burada], söz konusu zamanlarla aralık
gruplarının başlama zamanı arasındaki etkileşimin, bir müziksel birimler dizisinin asimetrik
algısal düzenlenişi ile nasıl sonuçlandığı gösterilecektir (s.3).
Cambouropoulos‟a göre gruplama sınırları sadece iki farklı birim arasına
yerleştirilebilir ve özdeş birimler arasındaki mesafe için herhangi bir sınır önerilmez. Eğer
kıyaslanan birimler aralıklar ise (perde aralıkları, başlama zamanları, ses gürlükleri, vb.), o
zaman bu kural daha özellikli olarak formüle edilebilir: Birbiri ardına gelen üç nesnenin
arasına, eğer bu aralıklar farklı ise, nesneler tarafından oluşturulan ardışık aralıkların her
ikisine de sınırlar yerleştirilebilir. Eğer her iki aralık aynı ise, herhangi bir sınır önerilmez. Bu
kuralın uygulanmasıyla birbiri ardına gelen iki aralıkta bir değişim saptanır ve lokal bir sınır
önerilirse, o zaman bu sınır belirsizdir (örn., aradaki nesnenin her iki tarafına da bir sınır
yerleştirilebilir) ve her aralık aynı sınır derecesi değerini alır. Nitekim ikinci kuralın
uygulanmasıyla bu iki aralığın daha büyük olanının tercih edilmesi, bu belirsizliği ortadan
kaldırır. Bu ikinci kuralda, farklı aralıklara sahip birbiri ardına gelen üç nesnenin arasında
daha büyük olan aralığa bir sınır yerleştirilebilir; çünkü örneğin, birbirine daha yakın olan
(veya birbirlerine benzeyen) nesneler bir grup oluşturmaya eğilim gösterecektir
(Cambouropoulos, 1997). Cambouropoulos (2001), müziksel yüzeye uyarladığı lokal düzey
Gestalt prensiplerini sonraki yıllarda daha sade ve daha açık formüle ederek iki basit kural
ileri sürmüştür: (1) Birbiri ardına gelen iki aralık/mesafe arasındaki değişim derecesiyle
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orantılı olan sınır derecesi, bu iki aralığın her ikisine de eklenebilir. Eğer her iki aralık aynı ise
sınır önerilmez (değişim kuralı); (2) Birbiri ardına gelen iki aralık/mesafe farklı ise, daha
büyük aralığa yerleştirilen sınır orantısal olarak güçlüdür (yakınlık kuralı).
İki Gestalt prensibinin bu perspektiften yeniden formüle edilmesiyle, Lerdahl ve
Jackendoff (1983) ile Temperley‟nin (2001) önerdikleri gibi, müziksel yüzeydeki lokal
sınırların ve fenomenal vurgulama yapısının saptanması için iki ayrı metot uygulamaya gerek
kalmamaktadır, çünkü bir notanın süresi o notanın kendisine ait bir özellik olarak, aralık
dizilerinin başlama zamanı ise birbiri ardına gelen iki farklı birim (nota) arasındaki zamansal
mesafeler olarak görülmektedir. Dolayısıyla, aralıkların başlama zamanları için bu iki kural
uygulandığı zaman, otomatik olarak her ikisi de saptanabilmektedir (Cambouropoulos, 1998).
Cambouropoulos‟un herhangi bir sınır üzerinde ağırlıklı etkisi olan algısal ipuçlarının
tespit edilmesine yönelik önerdiği müziksel boyutlar “perde aralığı”, “başlangıç aralığı” ve
“es”tir. Lokal maksima‟nın saptanmasında, her boyutun etkisi bir ağırlık kullanılarak
belirlenir. Örneğin, perde aralığının etkisini saptayabilmek için bu boyuta verilen ağırlık
göreceli olarak yükseltilir (Nooijer, 2007). Müziksel boyutlar için belirlenen değerlerin
ağırlıklı toplamı alındıktan sonra elde edilen birleşik sınır profilinde, önceden tanımlanmış
olan bu eşikleri geçen tüm sınırlar potansiyel sınır olarak önerilir (Cambouropoulos, 2001).
Cambouropoulos‟un modeli, hem birden fazla hesaplamalı modelin önerdiği sınır
tahminlerinin katılımcılardan elde edilen sınır işaretlemeleriyle karşılaştırıldığı çalışmalarda
hem de diğer hesaplamalı modellerin önerdiği sınır tahminlerinin karşılaştırmalı olarak
incelendiği test edilmiştir (Bruderer ve diğ., 2012; Nooijer ve diğ., 2010; Bruderer ve diğ.,
2009; Wiering ve diğ., 2009; Lartillot ve Ayari, 2008, 2009; Pearce ve diğ., 2008; Nooijer,
2007; Ferrand ve diğ., 2003; Melucci ve Orio, 2002; Thom ve diğ., 2002). Söz konusu
çalışmalarda, genel olarak LBDM‟in sınır tahminlerinde en iyi performansa sahip olan
hesaplamalı modellerden biri olduğu ve hatta bazı çalışmalarda sınır tahminlerine yönelik
diğer modellerden daha iyi sonuç verdiği ifade edilmiştir. Sadece iki çalışmada, LBDM‟nin
önerdiği sınır tahminlerinin (test edilen diğer hesaplamalı modellerle birlikte) öne sürülen
yeni bir hesaplamalı modelden daha düşük sonuç verdiği gözlenmiştir (Pearce ve diğ., 2008;
Ferrand ve diğ., 2003).
8.Temperley’inGruplayıcı Modeli
Müzikte algısal gruplama üzerine geliştirilmiş ve sayısal ortama aktarılmış olan bir
diğer model, Temperley'nin (2001) Gruplayıcı (Grouper) modelidir. Temperley‟in modeli,
monofonik bir ezgideki cümle sınırlarının belirlenmesini hedefleyen ve ikisi GTTM‟in
gruplama tercih kurallarından uyarlanmış olan üç cümle yapısı kuralı önermektedir. Bu
kurallar, tonal müzikteki temel yapıların modellenmesini hedefleyen, bu nedenle hem ölçüsel
hem de armonik analizi içeren altı kural kategorisinden biridir.
Temeli GTTM‟dekiGestalt yakınlık prensibine dayanan aralık kuralına göre, cümle
sınırlarının (a) perde başlangıçları arasındaki büyük aralıklara ve (b) bir perdenin sonundan
diğer perdenin başlangıcına kadarki büyük olan aralıklara yerleştirilmesi tercih edilir. Cümle
uzunluğu kuralına göre, yaklaşık sekiz perdeden oluşan cümleler tercih edilir. GTTM‟in
altıncı gruplama tercih kuralı (paralelizm) ile bağlantılı olan ölçüsel paralelizm kuralında ise,
art arda gelen grupların ölçüsel yapı içerisindeki paralel noktalarda başlaması tercih edilir
(2001).
Temperley, etnomüzikologların önceden işaretledikleri cümle sınırlarını içeren Essen
Halk Şarkıları Koleksiyonu‟ndan seçtiği 65 parçayı kendi modelinde analiz ederek, modelin
önerdiği tahmini cümle sınırlarını etnomüzikologların sınır işaretlemeleri ile karşılaştırmış ve
499

AKADEMİKBAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız–TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

sınırların yüzde 74 oranında eşleştiğini ifade etmiştir (2001). Temperley‟in modeli, ayrıca,
diğer hesaplamalı modellerden elde edilen sınır tahminlerinin karşılaştırmalı olarak
incelendiği çalışmalarda (Pearce ve diğ., 2010 a,b; Ahlbäck, 2004; Meredith, 2002), ayrıca
modellerin önerdikleri tahmini sınırları müzik uzmanlarından (Thom ve diğ., 2002) veya
katılımcılardan elde edilen sınır işaretlemeleriyle karşılaştıran çalışmalarda (Nooijer ve diğ.,
2010; Bruderer ve McKinney, 2008) test edilmiştir. Ancak, modelin sınır tahmin performansı
üzerine elde edilen sonuçlar çelişkilidir. Modelin önerdiği sınır tahminlerinin uzman ve
katılımcılardan elde edilen sınır işaretlemeleri ile karşılaştırıldığı iki çalışmada (Nooijer ve
diğ., 2010; Thom ve diğ., 2002b)Temperley‟nin modelinin diğer modellere göre daha iyi
performans sergilediği, diğer bir çalışmada ise daha düşük sonuç verdiği ifade edilmiştir
(Bruderer ve McKinney, 2008).
Son olarak, Thom ve diğerleri (2002) Temperley'in modelinden elde edilen sınır
tahminlerinin uzmanların sınır işaretlemeleri ile yüksek oranda örtüştüğünü fakat modelde
mevcut olan bazı zayıf noktaları da tespit ettiklerini ifade etmişlerdir. Birincisi, analiz edilen
bir ezgideki perde özelliklerinin dikkate alınmamasıdır. Modelin temelini oluşturan algoritma,
art arda gelen her iki perde için bir aralık puanı hesaplamakta ve bu perdelerdeki başlangıç
aralığı değerlerinin ağırlıklı toplamını almaktadır. İkincisi ise, Temperley‟nin önerdiği üçüncü
cümle yapısı kuralına göre, analiz edilen ezginin ölçüsel yapısını oluşturan vuruşların bir
listesi oluşturularak modele ek girdi halinde yazılması gerekmektedir. Bu aşamada süre
değerleri standartlaştırıldığı için, tempo bilgisi otomatik olarak elenmektedir.
9. Narmour’un Çıkarım ve Gerçekleşme Modeli
Narmour (1990), temelini Meyer'e (1956) dayanan Çıkarım ve Gerçekleşme
Modeli'nde (Implication-Realization Model) diğer kuramsal ve hesaplamalı modellerden çok
farklı bir yol izleyerek, bir dinleyicinin müzik dinlerken yaşadığı deneyimi dinamik bir süreç
olarak ele alır. Bu deneyim sürecinde, müzikte dinleyici tarafından o sırada algılanan yapılar,
yaklaşmakta olan yapılara yönelik, daha sonra gerçekleşen veya gerçekleşmeyen çıkarımlar
(yani, beklentiler) yaratır. Narmour‟un modele verdiği isimde, bu çıkarım ve gerçekleşme
sürecine dikkat çekilmektedir.
Narmour‟un kuramına göre, dinleyicinin beklentisini iki farklı bilişsel sistem etkiler:
Birincisi, içsel ve evrensel kabul edilen Gestalt benzeri prensiplerle bağlantılı aşağıdan yukarı
işleme; ikincisi, belirli bir müzik stiline yoğun maruz kalmakla edinilen ve bu nedenle
“müziksel stile özgü etki”ye dayanan yukarıdan aşağı işlemedir (burada sadece birinci sisteme
dâhil olan kurallara değinilecektir). Narmour‟a göre gruplama sınırlarını belirleyen başlıca
etken, dinleyicide hemen hiç veya çok az beklenti yaratan “ezgisel kapanış”tır. Güçlü bir
ezgisel kapanış (yani beklentinin gerçekleşmesi), devam eden melodik yapının sona erdiğini;
açık, yani beklenti yaratan aralıklar ise, takip eden aralıklara yönelik beklentiler
oluşturduğunu gösterir. Narmour, dinleyicide beklenti oluşturan bu aralıkları, Gestalt
yakınlık, benzerlik ve iyi süreklilik prensiplerine dayanan bir dizi beklenti kuralı ile tanımlar.
Narmour'un aşağıdan yukarı işleyen sisteme yönelik öne sürdüğü prensipler, bir dizi
sembolik kural içeren kantitatif bir model olarak ilk kez Krumhansl tarafından sayısal ortama
aktarılmıştır. Krumhansl'ın sayısal ortama aktardığı aşağıdan yukarı işleme prensipleri; perde
yüksekliği yönü kuralı, aynı perde yüksekliğine dönüş kuralı, yakınlık kuralı ve kapanış
kuralıdır (Krumhansl, 1995a):
Perde yüksekliği yönü kuralına göre, küçük aralıklar aynı yükseklik yönünde bir
devamlılık beklentisi oluştururken, büyük aralıklar yükseklik yönünde bir değişim beklentisi
yaratır. Bu kuralın küçük aralıklara uygulanışı, Gestalt iyi süreklilik prensibiyle bağlantılıdır.
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Aralıksal farklılık kuralına göre, küçük aralıklar sonradan gelen bir aralığın aynı
büyüklükte olacağı beklentisi oluştururken (perde yüksekliği yönü değişirse ±2 yarım ton ve
yön devam ederse ±3 yarım ton), büyük aralıklar, sonradan gelen aralığın daha küçük olacağı
beklentisini oluşturur (eğer perde yüksekliği yönü değişirse en üç yarım ton daha küçük; yön
devam ederse en az dört yarım ton küçük). Bu kural, Gestalt yakınlık ve benzerlik
prensiplerinin küçük ve büyük aralıklara uygulanması olarak görülebilir.
Aynı perde yüksekliğine dönüş kuralına göre, eğer beklentinin gerçekleştiği aralık,
beklenti oluşturan aralığın perde yüksekliği yönünü tersine çevirirse, bu durum beklenti
oluşturan bir aralığın ilk dizisel aralığının perde alanına (±2 yarım ton) geri dönüleceğine dair
genel bir beklenti oluşturur. Bu kural, Gestalt yakınlık prensibinin perdeye uygulanması ve
Gestalt benzerlik kuralının perde aralığına uygulanması olarak görülebilir.
Yakınlık kuralı, herhangi iki dizisel aralık arasındaki küçük aralıklara yönelik (beş
yarım ton veya daha az) genel bir beklentiyi tanımlar. Beklenti, aralığın büyüklüğüne göre
derecelendirilir. Bu kural, Gestalt yakınlık prensibi ile bağlantılıdır.
Son kural olan kapanış kuralı ise iki şarta bağlıdır: Birincisi, perde yüksekliği yönünde
değişim; ikincisi, daha küçük aralıklara doğru hareket etme. Kapanış dereceleri, her iki şartın
birden gerçekleşmesine veya sadece bir şartın gerçekleşmesine veya hiçbir şartın
gerçekleşmemesine bağlıdır.
Krumhansl (1995a), sayısal ortama aktardığı modeli deneysel bir çalışma ile test etmiş
ve elde ettiği verilere göre, katılımcıların beklentilerinin sadece perde yüksekliği yönü ile
aralıksal farklılığa dayanmadığını; yakınlık, aynı perde yüksekliğine dönüş ve kapanış
prensiplerine de dayandığını belirtmiştir. Krumhansl, Narmour‟un bu prensipleri kuramsal
olarak çok net tanımlamadığını ve gerçekleştirdiği deney sonrasında Narmour‟un öne sürdüğü
temel melodik yapıları çok az destekleyen veriler elde ettiğini ifade etmiştir. Krumhansl‟ın
sayısal ortama aktardığı prensipler, daha sonraki deneylerle tekrar test edilmiştir (Krumhansl,
1995b, 1997).
Krumhansl‟ın, Narmour‟un sadece aşağıdan yukarıya işlemeye dayanan prensiplerini
sayısal ortama aktardığı bu çalışmasına ek olarak, kuramdaki hem asağıdan yukarı hem
yukarıdan aşağıya işlemeye dayanan prensipleri sayısal ortama aktaran çalışmalar da
mevcuttur. (örn. Cuddy ve Lunney, 1995; Schellenberg, 1996; Thompson vd., 1997).
Narmour‟un kuramı, melodik beklenti üzerine birçok deneysel ve kuramsal çalışmanın
başlamasına neden olmuştur (bu alandaki çalışmalar hakkında kapsamlı bir değerlendirme
için, bkz. Pearce ve Wiggins, 2006). Ancak Narmour‟un öne sürdüğü kuramın ardından
yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde, hem kuramda öne sürülen orijinal kuralların
hem de sonradan sayısal ortama aktartılan kuralların farklı çalışmalarda farklı sonuçlar
verdiği (yani desteklendikleri ya da desteklenmedikleri) görülmüştür. Söz konusu
çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmesinin en önemli nedeninin, test edilen müzik stilinin
olduğu kabul edilmektedir (Pearce ve Wiggins, 2006).
10. Sonuç
Müzikte algısal gruplama üzerine odaklanan ilk çalışmalarda, müziksel cümle
yapısının algısal yönden geçerli olduğu, cümle sınırlarının algılanmasında müzik ve dil
arasında benzer süreçler olduğu gözlenmiştir. Müziksel cümle sınırlarında, özellikle iki
müziksel boyutun (zaman ve perde) etkin olduğu ve algısal beklentinin genellikle ritmik
gruplamaya dayandığına dair bulgular elde edilmiştir. İşitsel algı üzerine odaklanan daha
sonraki çalışmalarda perdesel ve zamansal boyutların algısal yönden bağımsız olarak değil,
eşzamanlı işlendikleri gözlenmiştir. Bununla birlikte, işitsel uyaranların algısal yönden
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gruplanmalarının gelişigüzel bir süreç değil, Gestalt gruplama prensiplerine dayalı bir süreç
olduğunu öne süren kuramsal ve hesaplamalı modeller geliştirilmiştir. Sadece üç ya da dört
nota arasındaki zamansal ve perdesel ilişkileri kapsayan lokal seviye sınırların belirlenmesine
yönelik geliştirilen bu modellerin önerdikleri kurallar birçok çalışmada dinleyicilerden alınan
algısal sınır verileriyle karşılaştırılmış ve bu kuralların algısal yönden geçerliliği test
edilmiştir. Hesaplamalı modellerin test edildiği çalışmalarda, dinleyicilerden elde edilen
algısal sınır işaretlemelerinin, bu modeller tarafından önerilen (Tenney ve Polansky‟nin diğer
modellere göre daha düşük sonuç veren Zaman Gestalt Birimi modeli dışında) yakınlık ve
benzerlik kurallarına dayalı tahmini sınırlar ile büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür.
Kuramsal modellerin algısal sınırların tespitine yönelik önerdikleri belirli kurallar ise daha
sonraki yıllarda geliştirilerek sayısal ortama aktarılmış ve farklı müziksel yüzeylerde test
edilen bu kuralların dinleyicilerden elde edilen algısal sınır verileri ile bazı çalışmalarda
örtüştüğü ve bazı çalışmalarda ise örtüşmediği gözlenmiştir. Söz konusu çalışmalarda aynı
zamanda belirli algısal sınırlar üzerinde zaman ve perde dışında etkin olduğu gözlenen yeni
müziksel boyutların da eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
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TARĠHSEL BĠR VAKA ÇALIġMASI: SĠYASAL ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA
EKBER ġAH’IN YÖNETĠMANLAYIġI
UlaĢ Töre SĠVRĠOĞLU

Muzaffer Ercan Yılmaz

Öz
Ekber Şah (1542-1605) Avrupa’da Mughal olarak bilinen, Türkiye’de ise daha ziyâde Bâbürler olarak
tanınan hanedanın üçüncü hükümdarıdır. Bâbür’ün (1526-1530) torunu olan Ekber, babası Hûmayûn (15301556) ölümüyle tahta çıkmıştır. İslâm ve dünya tarihinin en ilginç hükümdarlarından biri olan Ekber Şah, idarî,
mâlî, hukukî ve dinî alanlarda çağının genel yargılarının oldukça dışında değerlendirilebilecek, bugünkü siyasal
çoğulculuk ile özdeşleştirilebilecek türden reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar toplumun bazı kesimlerince
desteklenirken, kimi kesimlerinden ise sert bir mukavemet görmüştür. Bu nedenle Ekber Şah’ı, Bâbür
Devleti’nin gerçek kurucusu ve barış içinde bir arada yaşamanın mimarı olarak görenler olduğu gibi, İslâm’a ve
geleneklere zarar veren bir hükümdar olarak değerlendirenler de olmuştur. Bu çalışmada, Ekber Şah’ın takdir ve
tenkitlere sebep olan toplumsal reformları ile bunların siyasal çoğulculuk üzerine etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekber Şah, İslami Yönetim, Bâbürler, Hindistan, İslâm.

A HISTORIC CASE STUDY: EKBER SHAH'S ADMINISTRATION ON POLITICAL
VARIANCE
Abstract
Ekber Shah, known as Mughal in Europe, is the third king of the Babur Dynasty. Ekber, a grandson of
the king Babür, came to power as a result of the previous king Humayun’s death. Ekber Shah can be described as
one of the most interesting kings in the history of Islam, making managerial, financial, legal, and even religious
reforms, clashing sometimes with his period’s general religious paradigm. While these reforms were supported
by some segments of the society, they were resisted by some others. By extension, while many people viewed
Ekber Shah as a great statesman and the real founder of the Babür State, many others regarded him as an evil,
severely harming Islam and its traditions. This study aims to provide an analytical discussion on the Shah’s
reforms and their impacts on the society, as well as perception of Islam.
Keywords: Ekber Shah, Islamic Administration, Mughals, India, Islam.

GiriĢ
Ekber Şah (1542-1605) Avrupa’da Mughal olarak bilinen, Türkiye’de ise daha ziyâde
Bâbürler olarak tanınan Hindistan Timurîlerinin üçüncü hükümdarıdır. Bâbür’ün (1526-1530)
torunu olan Ekber, babası Hümayûn (1530-1556) ölümüyle tahta çıkmıştır. İslâm ve dünya
tarihinin en ilginç hükümdarlarından biri olan Ekber Şah, idarî, mâlî, hukukî ve dinî alanlarda
çağının genel yargılarının oldukça dışında değerlendirilebilecek, bugünkü siyasal çoğulculuk
ile özdeşleştirilebilecek türden reformlar gerçekleştirmiştir. Anılan reformlar toplumun bazı
kesimlerince desteklenirken, bazı kesimlerinden ise sert bir mukavemet görmüştür. Bu
nedenle Ekber Şah’ı, Bâbür Devleti’nin gerçek kurucusu ve barış içinde bir arada yaşamanın
mimarı olarak görenler olduğu gibi, İslâm’a ve geleneklere zarar veren bir hükümdar olarak
değerlendirenler de olmuştur. Bu çalışmada, Ekber Şah’ın takdir ve tenkitlere sebep olan
toplumsal reformlarının mercek altına alınması, söz konusu reformların siyasal çoğulculuğa
ve İslami yönetim anlayışının bu yöndeki değişimine yönelik etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
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Ekber ġah Döneminde Avrupa, Ġslâm Dünyası ve Hindistan
Ekber Şah, gelişen askeri teknoloji ve ateşli silahların da yardımıyla küçük krallıkların
birer birer ortadan kalktığı, “büyük barut imparatorluklarının”1 ve güçlü hükümdarların çağı”
olan XVI. Asırda hüküm sürmüştür. 1556’da tahta çıktığında, Osmanlı Devleti’nde batılıların
“Muhteşem Süleyman” olarak andığı Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) hüküm
sürmektedir. İran’da, Osmanlılara denk bir güç olma yolunda ilerleyen Safevilerin başında
Şah I. Tahmasb (1524-1576) bulunmaktadır. Avrupa’da Habsburg Monarşisi, V. Karl/Şarlken
(1512-1556) yönetiminde en güçlü çağını yaşamaktadır Rusya’da Moskova Knezliğini
geleceğin güçlü Çarlığına dönüştüren adımları atan -Korkunç- İvan IV (1547-1584) hüküm
sürmektedir. Ekber’in tahta çıkmasından iki sene sonra İngiltere’de ise, bu ülkeyi dünya
çapında bir deniz gücü haline getiren Kraliçe Elizabeth (1568-1603) yönetime gelecektir.
Görüldüğü üzere Ekber Şah’ın zamanı batıda ve doğuda tarihe yön vermiş güçlü liderlerin ve
büyük güçlerin yükselişine sahne olmuştur. Hindistan’daki gelişmeler de dünyanın bu
dönemdeki gidişatına paralel olarak büyük bir imparatorluğun doğmasına olanak sağlayacak
durumdadır.

Ekber Şah’ın Yeni Delhi’deki Ulusal Müze’de bulunan portresi
1

Bu dönemde İslâm dünyasına hâkim olan üç büyük güç, yani Osmanlılar, Safevîler ve Bâbürler, tarihçiler
tarafından “ateşli silahlar veya barut imparatorlukları” olarak anılmaktadır (Hodgson, 1995, Streusand, 2011,
Dale, 2011: 274). Gerçekten de her üç devletin askeri başarılarında temel gücün tüfekli piyadeler ve toplara
dayandığı görülmektedir. Hatta Ekber devrinde Bâbür ordusunda 17 tüfeğin birbirine bağlanarak aynı anda
ateşlenebildiği, modern katyuşaları andıran düzenekler kurulduğu bilinmektedir (Bıyıktay, 1989: 77).
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Ekber Şah, 1542 yılında bugünkü Pakistan sınırları içinde kalan Ömerkut’da
(Amarkut) dünyaya gelmiştir. Ekber doğduğunda, babası Hümayûn Şah (1530-1556), rakibi
Afgan Şir Han’ın (1540-1545) saldırısı nedeniyle tahtını kaybetmiş ve Safevi Şahı I.
Tahmasb’ın (1524-1576) gözetiminde sürgün hayatı yaşamaktadır. I. Tahmasb’ın desteği ile
1555’te başkent Delhi’yi geri alan Hümayûn otoritesini yeniden tesis ettikten bir yıl sonra
ölmüş ve Ekber on dört yaşında tahta çıkmıştır (1556). Tahta çıktığında devletin arazisi
sadece Delhi-Agra civarından ibarettir (Streusand, 2011: 214). Çocuk yaşta olmasından dolayı
bir süre boyunca Ekber’in adına ülkeyi veziri (han-ı hanan/hanlar hanı) Bayram Han idare
etmiş, Bayram Han 1566’da Afgan Adil Şah (1555-1556) adına Delhi’yi işgale gelen Hindu
komutan Hemu’yu (öl. 1556) Panipat Savaşı’nda yenip devleti yıkılmaktan kurtarmıştır
(Streusand, 2011: 214). Ekber’in hükümdarlığını kabul etmeyen birçok akrabası genç Şah’ı
öldürmek istemiş, ancak suikast denemeleri başarısız olmuştur. (Bıyıktay, 1989: 62-63).
Nihayet Ekber, 18 yaşına geldiğinde Bayram Han’ın siyasî yetkilerini devretmesi (1560) ve
ardından onun yerini alan Ethem Han’ın da idamı ile idareyi gerçek manada ele almıştır
(Streusand, 2011: 214).
Ekber’in bundan sonraki faaliyetleri, çeşitli isyanları bastırmak ve yeni fetihler
yaparak iktidarını güçlendirmek olmuştur. Ekber’in tahta çıktığı XVI. Asır ortalarında
Hindistan, kendi aralarında sürekli savaşan bir dizi Müslüman emirin ve Hindu yerel
otoritelerin (rakputların) yönetimi altında siyasal açıdan parçalanmış bir durumdadır. Multan,
Delhi, Mathura, Lahor, Agra, Panīpāt gibi kuzey Hindistan kentleri Ekber’e miras olarak
kalmışken, batı Hindistan’da Babürlerle çatışma halinde olan Müslüman Gucerat Sultanlığı,
Bengal’de ise Afgan soyundan Surî Hanedanlığı hüküm sürmektedir. Orta Hindistan’da
Dekkan çevreleri Şiî emirlerin hakimiyeti altındadır. Güney Hindistan ise hâlen Hindu
rakputların denetimindedir. Ayrıca ilk olarak 1498’de Hindistan’a ulaşan Portekizliler,
Ekber’in çağında artık Hint Okyanus’una hâkim durumdadırlar.2 Portekizliler Diu, Goa,
Bassein gibi kolonileri aracılığıyla Hindistan’ın deniz yollarına hâkim olmuş durumdadırlar.
Aynı dönemde İngiliz ve Hollandalı tüccarların da bölgedeki etkinliklerinin giderek arttığı
görülmektedir (Konukçu, 1988: 86).
Ekber, Hindistan’daki bu siyasal parçalanmışlığı kendi devletinin çıkarları açısından
kullanmayı tercih etmiştir. Yani söz konusu siyasal parçalanmışlık, aslında Ekber’in
fetihlerini kolaylaştırmıştır. 1573’te Gucerat Sultanlığını topraklarına katan Ekber, 1576’da
Bengal’deki Afgan Emirliklerine son vermiş, 1592’de Orissa’yı fethetmiş, 1595’te Kandahar
ve Kâbil’e kadar egemenliğini genişlettikten sonra 1600’de Dekkan’ı da kendine bağlamıştır.
Böylece kuzey ve orta Hindistan 200 yıl sonra ilk kez tek bir yönetim altında birleştirmiştir.
Ekber ġah’ın Malî Reformları
Ekber Şah’ın fethettiği topraklarda yaptığı mali düzenlemeler, onun sadece başarılı bir
fatih olmadığını, aynı zamanda ele geçen toprakların verimli işletilmesi hususunda da dikkatli
davrandığını göstermektedir. Ekber’in tarım reformu (1575-1580) İslâm ülkelerindeki yaygın
2

Portekizlilerin emperyal hedeflerini durdurmak için Osmanlılar ile Gucerat Sultanlığı ortaklaşa hareket etmişler
ancak başarılı olamamışlardır. Bu başarısızlığın temel sebepleri arasında, Portekizlilerin gemicilik
teknolojisindeki üstünlükleri kadar, İslâm sultanlıklarının kendi aralarındaki güvensizlik ve rekabet de önemli bir
rol oynamıştır. Örneğin, Osmanlılardan yardım isteyen Gucerat Sultanı Bahadır Şah (1526-1537) bile bir dönem
Ekber’in babası Hümaynun’a karşı Portekizlilerle ittifak kurup, onların Diu’ya yerleşmesine göz yummuştur.
Nitekim Hindistan’daki siyasi parçalanmışlığı iyi kullanan Portekizlileri Hint Okyanusu’ndan çıkarmanın
imkansız olduğunu kabul eden Osmanlılar da, 1538’den sonra politikalarını değiştirerek Kızıldeniz’i savunmaya
yönelmişlerdir (İnalcık, 2000: 380-388).
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uygulamaların aksine, vergi miktarının hasattan alınan verime göre değil, önceden belirlenen
sabit bir miktara göre hesaplanmasına dayanmıştır (Hodgson, 1995: 66-67). Bu yöntemle
belirli bir araziden elde edilecek vergi önceden belirlenebiliyor, böylece vergi sabitlendiği için
köylü hasadın iyi geçtiği yıllarda birikim yapabiliyor ve her senenin vergisi sabit olduğundan
sıkıntılı geçecek yıllar için önceden önlem alabiliyordu. Bu sistem sayesinde, Osmanlı
Devleti’ndeki iltizam sisteminde olduğu gibi vergi toplayıcılarının keyfi bazı uygulamaları ve
toplanacak vergi taahhüdünün şişirilmesi gibi sorunların da önüne geçilmiş olmaktaydı.
Ekber’in vergi politikasının gücü sonraki asırlardaki Britanya sömürge idarecilerinin de
dikkatini çekmiş ve İngiliz araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.
Ekber vergi sisteminde olduğu gibi memurların maaşlarını da sabit bir kur üzerinden
belirlemiştir. Tüm İslâm ülkelerinde karşımıza çıkan ikta veya timar sisteminin
Hindistan’daki karşılığı olan cagir toprakları da maaş karşılığı kişilere dağıtılmış, ancak
bunların özel mülke dönüşmemesi için sıkı önlemler alınmıştır. En çok uygulanan
yöntemlerden biri, kendilerine cagir dağıtılan kişilerin yerlerini sürekli olarak değiştirmek
suretiyle sabit bir alanda uzun süre durmalarının engellenmesidir. Bir ara devlet cagir sistemi
yerine tüm memurlara hazineden merkezi bir maaş ödemeyi denemişse de, imparatorluğun
sınırlarının genişliği ve teknik yetersizlikler bu yöntemin o asır için uygulanmasını imkansız
kılmıştır (Hodgson, 1995: 66-67).
Öte yandan Ekber, rüşvet ve irtikabı engellemek amacıyla sıkı bir mali denetim
sistemi geliştirmiş ve fazladan maaş almak amacıyla asker sayılarını şişiren ikta sahiplerine
karşı önlemler almıştır. Onun bu merkeziyetçi tavrı ülkenin şehzadeler arasında
bölüştürülmesine dayanan Türk/Moğol devlet geleneğinin aksine, uzun asırlar bozulmadan
kalacak bir idari sitemin oluşmasına vesile olmuştur (Hodgson, 1995: 67). Bu bakımdan
Ekber’in Osmanlılarda ve Safevîlerde daha önceden başlamış olan merkezileşme çabalarını
tâkip ettiği söylenebilir.
Ekber zamanının malî politikaları Hindu vezir Todarmal (öl.1589) tarafından 15701580 yılları arasında sistemli bir hâle getirilmiştir. Bu reformlar arasında en ilginç olanlardan
biri de, İslâm hukuku tarafından gayr-i Müslimlere konulan cizye vergisinin3 1564’te
kaldırılmasıdır (Streusand, 2011: 245, Bıyıktay, 1989: 77). İslâm tarihinde bazı bölgelerin4
veya ruhbanların özel antlaşmalarla cizyeden muaf tutulduğu bilinmektedir. Ancak bütün bir
topluluğun cizyeden muafiyeti örneğine İslâm tarihinde ilk kez rastlanılmaktadır. Bu durum
Babürlerin, Ekber döneminde vergide tam olarak eşitlikçi bir politika uyguladıklarını
göstermektedir. Hinduların cizyeden muaf tutulması doğal olarak onların asker olarak görev
yapmaları sonucunu da doğurmuştur. Nitekim ileride üzerinde durulacağı üzere, Babür
ordusunda Hindu personel sayısı giderek artmıştır. Böylece devlet vergi gelirlerindeki
azalmaya mukabil ordunun insan ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım atmıştır.
Ekber ġah’ın Hinduları Önemli Mevkilere Getirmesi
Ekber Şah devrinin en önemli gelişmelerinden biri de, Özbek askerlerin 1564 yılındaki
isyanlarından sonra devlet kademelerinin Özbek/Türk unsurları yerine, giderek artan ölçüde
Hindulara açılmasıdır. Müslüman askerlerin isyanları neticesinde bu gruplara güveni sarsılan
3

Cizye, herhangi bir ülkede İslâm’ın egemen olduğunu gösteren sembolik değeri yüksek bir vergi türüdür. Bu
nedenle cizye’nin kaldırılışı, o dönemde Bâbür Devleti’nde Hindular ile Müslümanların kanun önünde eşit
olduklarının vurgulanması anlamına gelmektedir (Streusand, 2011: 245). Benzer bir uygulama, İslâm dünyasında
ancak asırlar sonra Tanzimat Dönemi Osmanlısında gerçekleşecektir.
4
Örneğin zapt edilmesi zor bir bölge olan Lübnan Dağları’nın Hıristiyan kabileleri Emevîler devrinde cizyeden
muaf tutulmuşlardır. (Öztürk, 1998: 375)
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Ekber, Hindu rakputlarla olan ittifakını sağlamlaştırmak maksadıyla Hindu prenseslerle
evlenerek, bürokraside ve orduda Hinduları önemli görevlere getirmiştir. İlk bakışta Ekber’in
yaptığı bu reformun İslâm tarihinde bir yenilik olmadığı söylenebilir, zira İslâm devletlerinde
gayr-i Müslim prenseslerle evlenilip ittifaklar kurulması veya gayr-i Müslim unsurların devlet
kademelerinde görev alması ilk kez Bâbürlerde yaşanan bir gelişme değildir.5 Nitekim
Hindistan’daki diğer Müslüman sultanlıklar da nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan
Hinduları yönetime katmaya ve orduda istihdam etmeye özen göstermişlerdir (Eraly, 2007:
29-30).
Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, Ekber’in sarayı ve orduyu Hindulara açmasının
özgün bir yanı olmadığı düşünülebilir, ancak Ekber zamanında Hindular saray ve orduda daha
önce hiçbir Müslüman sultanlıkta elde edemedikleri mevkilere yükselerek Müslüman
askerlere her yönüyle denk hale gelmişlerdir. Osmanlı ve Safevîlerde yalnızca yardımcı
kuvvetler olarak görülen gayrimüslimler, Hindistan’da en yüksek rütbelere dahi getirilerek
imparatorluk ordusuna komuta edebilmişlerdir. Örneğin Ekber’in aynı zamanda kayınbiraderi
de olan ve Emir’ül Ümera rütbesi taşıyan Bhagwant Das (öl.1589), Penjab, Keşmir ve
Afganistan’da fetihler yapmıştır. Bir dönem devletin maliyesini de düzenleyen Todarmal,
Bengal’in ve Gücerat’ın fethinde görevlendirilmiştir. Afganistan’daki isyanı bastırmakla
görevli ordunun başkomutanı Bīrbāl (1528-1586), 1578’de Bihar Vilayeti’ne vali (subahdar)
olarak atanan ve Bengal’i fetheden Mānsingh (1550-1614) dönemin diğer önemli Hindu
komutanlarındandır (Bıyıktay, 1989: 72, Dale, 2011: 276). Bâbür ordusunun bu kozmopolit
yapısı, orduda lingua franca olarak kullanılan Hintçe-Türkçe-Moğolca-Arapça-Farsça sentezi
ortak bir dilin (Urduca, yani ordu dili) oluşmasını da sağlamış (Kulke-Rothermund, 2004:
212) ve bu dil ilerleyen yıllarda İslâm edebiyatının en önemli dillerinden biri olarak gelişimini
sürdürmüştür.
Osmanlı ve diğer İslâm devletlerinde en yüksek görevlere getirilse dahi tüm gayr-i
Müslimler neticede zımmî statüsündeki bireyler olarak görülürken, Bâbür sarayı hizmetindeki
gayr-i Müslimlerin ise zımmî kabul edilmedikleri, devletin asli unsuru kabul edildikleri, cizye
vergisinin kaldırılmasından da anlaşılmaktadır. Nitekim ordunun yapısı gibi ideolojisi de,
herhangi bir dine göre düzenlenmemiştir. Ekber’in Hinduların aleyhine yaptığı fetihleri bir
gaza veya cihat olarak lanse etmemesi, gazi unvanını kullanmaması (Bıyıktay, 1989: 69),
yapılan fetihlerin İslâm dini adına değil, devlet adına yapıldığının ima edilmesini sağlamıştır.6
Bu tavır, Babürlerin çağdaşları olan Osmanlılarla aralarındaki en önemli farklılıklardan birini
oluşturmuştur.
Ekber ġah’ın Diğer Ġslâm Ġmparatorlukları ve Avrupalılarla Kurduğu ĠliĢkiler
Ekber’in tahta çıktığı dönem, İslâm dünyasının görüntüde gücünün doruğunda olduğu
yıllar olmakla birlikte, aslında İslâm dünyası neticeleri bir asır sonra açık bir şekilde meydana
çıkacak olan belirgin bir zayıflama süreci içine girmiş durumdadır. Bu durumun ilk somut
belirtileri Rusların Astrahan ve Kazan Hanlıklarına son vermesi ile Moğol kitlelerinin Tibet
Budizmini kabullenmesi sonucu İslâmın iç Asya’daki gücünün zayıflamasıdır. Bu gelişmeler
5

Emevîler, Abbasîler ve Osmanlılar gibi birçok İslâm devletinde Hıristiyan ve Yahudiler, hekim, müneccim
(astrolog), tercüman, kâtip, defterdar, vergi toplayıcısı, elçi olarak hizmet vermişler, Fatımîler devrinde maliye
bakanı ve vezir gibi üst görevlere de getirilmişlerdir (Öztürk, 1998: 381-467). Anadolu Selçuklularında
Maurozomes (Baykara, 1997: 35-37) veya Mikhael Kommenos (Akropolites, 2008: 131-138) gibi Hıristiyan
komutanlar üst düzey görevlere getirilmişler ve bazı birliklere komuta etmişlerdir.
6
Ekber, kendisine karşı savaşırken ölen Hindu liderleri Cağmal ve Pata’nın bile heykellerini yaptırarak onlara
saygı göstermiş ve bu hareketiyle Hinduların kalbini kazanmıştır (Bıyıktay, 1988: 97).
512

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Müslümanların Asya kıtasındaki karasal ticarî hareketlerine de önemli bir darbe vururken,
Avrupalılar deniz ticaret yollarına belirgin bir biçimde hakim olmaya başlamışlardır (Dale,
2011: 287-290).
İslâm ülkeleri bir yandan sahip oldukları ticari yolları korumakta zorlanırken, diğer
yandan da giderek kendini hissettiren merkantilist ekonominin etkileri ve Amerikan
gümüşünün yarattığı devalüasyonla uğraşmak zorunda kalmışlardır (Dale, 2011: 289).
Dönemin, aynı zamanda, bir diğer kronikleşmiş meselesi de, Osmanlı-İran rekabetinde
somutlaşan mezhepsel gerilimlerdir. Netice olarak XVI. Asır ortası, yeryüzünde İslâm
imparatorluklarının genel olarak çevrelerine karşı üstünlüklerini korudukları dönemin sonunu
temsil etmektedir. XVII. Asırdan itibaren ise Avrupalı güçler giderek artan ölçüde üstünlüğü
ele geçirmeye başlamışlardır.
Ekber Şah’ın bu fırtınalı dönemde izlediği dış siyaset tamamen kendi devletinin
çıkarlarına yönelik pragmatik ve rasyonel bir çizgidedir. Döneminde İslâm ülkelerinin temel
meselelerinden biri, Hint deniz yollarındaki Portekiz egemenliğidir. Portekizliler, Hac
güzergahını kapayarak Hacı kafilelerini yağmalamakta, Kızıldeniz’e açılıp Mekke ve
Medine’yi tehdit etmekte, Yemen ve Mısır’ın limanlarını baharat ticaretinde devre dışı
bırakmaktadırlar. Osmanlılar, Gücerat ve Açe Sultanlıkları Portekizlileri durdurmak için çaba
sarf ederken, Ekber Portekiz aleyhtarı kampanyalara destek olmamıştır. Tam tersine babası
Hümayûn devrinde olduğu gibi Ekber de Portekizlilerle işbirliği yapmayı kendi çıkarları
açısından daha uygun bulmuştur. 1580’de doğrudan Portekizlilerle yapılan bir antlaşma
sonucunda Hint Müslümanlarının serbestçe Hacca gidebilmeleri sağlanmıştır. Böylece
Babürler, bu önemli sorunu diplomatik yollardan çözebilmişlerdir (Bıyıktay, 1989: 71). Bu
arada Ekber’in Portekizlilerle teması Osmanlıları rahatsız etmiş, hatta 1588’de Osmanlı
ajanları, Ekber’in Portekizlilerle anlaşıp Osmanlı eyaleti Yemen’i almak için ittifak kurduğu
yolunda raporlar göndermişlerdir (Uzunçarşılı, 1988b: 263).
Portekizliler dışında diğer Avrupalı büyük güçlerle de Ekber döneminde olumlu
ilişkiler kurulmuştur. Özellikle dönemin yükselen gücü olan İngilizler, Ralph Fitch (1550 –
1611) başkanlığında bir elçilik heyetini Hindistan’a göndererek Ekber’le ilk temaslarını
kurmuşlardır (Konukçu,1988: 486). İngiliz-Babür ilişkileri 1600 yılında kurulmuş olan Doğu
Hindistan Ticaret Şirketi (East Indian Company) vasıtasıyla daha da gelişmiştir. Henüz ulusal
birliklerini kuramasalar da, Almanlar da Ekber devrinde Hindistan ticaretinde etkilerini
hissettirmeye başlamışlardır (Kulke-Rothermund, 2004: 218-219)
Ekber’in, döneminin en büyük meselelerinden biri olan Müslümanlar arasındaki
mezhep kavgasına da kayıtsız kaldığı görülmektedir. Osmanlılar ve Özbek Hanlığı Şiî İran’a
karşı mücadelelerinde, Sünni olarak bilinen Babür sultanlarından da destek istemişlerdir.
(Konukçu, 1988: 485). Ancak Babürler, mezhep savaşlarında tarafsızlığı bir devlet politikası
olarak benimsemişler ve bu tarafsızlık politikası Ekber devrinde de sürdürülmüştür (Jackson,
2012: 159, Hodsgon, 1995: 85). Babürlerin Osmanlılarla, İran’a karşı ittifaka girmemesinin
nedenleri olarak, Safevîler sayesinde tahtlarını korumalarına duydukları minnet haricinde,
Osmanlıların müttefiki Özbek Hanlığıyla olan sınır çekişmeleri ve genel olarak Osmanlıların
Halifelik iddialarının Ekber tarafından hiçbir zaman kabul edilmemesi de sayılabilir. Ancak
Ekber’in ileriki yıllarda olgunlaşan fikirleri baz alındığında, Osmanlı-İran çatışmasındaki
tarafsızlığın salt siyasal nedenlere dayanmadığı da anlaşılmaktadır. Zira Ekber, Osmanlılarla
Safevîlerin aksine, Sünnî ve Şiî Müslümanların tamamının temsilcisi olduğu iddiasında
bulunmuştur (Jackson, 2012: 160-161). Nitekim Ekber döneminde Babür ordusunda Osmanlı ve Safevîlerin aksine- hem Sünnî, hem de Şiî komutanlar görev alabilmişlerdir.
Örneğin Şiî olan Bayram Han’ın oğlu Hāni Hānān Abdürrahimi ve Kızılbaş olduğu bilinen
513

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Hüseyin Kuli Han gibi komutanlar önemli görevlere getirilmişlerdir (Bıyıktay, 1989: 71).
Ekber’in bu politikası İslâm dünyasında mezhep çatışmalarının en yoğun olduğu dönemlerde
Hindistan’da benzer bir ortamın oluşmasını engellemiştir.
Ekber ġah’ın Toplumsal/Kültürel Reformları
Siyasi ve malî reformlarının haricinde Ekber Şah, toplumsal açıdan da kimi önemli
değişimlerin mimarı olmuştur. Hindular ile Müslümanların eşitliğini sağlamaya çalıştığı gibi,
kadınların sosyal durumunu düzeltmek isteyen Ekber, erkekler gibi kadınların da devlet
memuru olabilmelerinin önünü açmıştır. Ebulfazl’ın aktardığına göre, Ekber’in sarayında
aşçı, haremağası, koruma görevlisi olarak çalışan kadınlara ayda 27 rupi maaş verilmiştir.
Dönemin sipahilerinin (salar) aylık 13 rupi maaş aldıkları düşünülürse, kadın görevlilere
verilen önem daha iyi anlaşılır (Eraly, 2007: 126-127).
Ayrıca Ekber, Hindular arasında görülen ölen kocasıyla birlikte karısının da yakılması
geleneğini yasaklamıştır. Hem Hindular da, hem de Müslümanlarda yaygın olan çocuk yaşta
evliliklere yasak getirmiştir. Çok kadınla evlilik ise yasaklanmamakla birlikte, Ekber ikinci
evlilik için ilk kadının çocuğunun olmaması şartını getirmiştir (Hodsgon, 1995: 75).
Ekber’in toplumsal alanda yaptığı önemli değişimlerden biri de, savaş esirliğini,
ticaretini ve köleliği yasaklamasıdır. Ayrıca İslâm dininden dönenlerin (mürted) idam
edilmesi geleneğini kaldırmış ve din değiştirmek isteyen Müslümanlara serbestlik tanımıştır
(Jackson, 2012: 161, Hodsgon, 1995: 75).
Kültürel alanda ise Ekber Şah, Sanskrit ve İran edebiyatının canlandırılması, eski Hint
eserlerinin Farsçaya çevrilmesi gibi yoğun bir çalışma başlatmıştır. Ekber döneminde Arapça
kullanımının gerileyip, ilim dili olarak Farsça ve Urducanın öneminin arttığı görülmektedir
(Dale, 2011: 286). Yine bu dönemde yapılan önemli bir reform da, Hicrî-Kamerî takvim
yerine, Nevruz gününü başlangıç kabul eden güneş takviminin kullanılmaya başlanmasıdır
(Dale, 2011: 284).
Evrensel Dini (Din-i İlâhî) OluĢturma Çabaları
Gençlik çağlarında “sofu bir Müslüman” olarak bilinen Ekber (Hodsgon,1995: 68),
olgunluk yaşlarında İslâm dışı inançlara da ilgi duymaya başlamış ve ilk olarak
Hindistan’daki Parsî (Zerdüştî) topluluğunun lideri Dastur Mahyarji Rana’yı kendisine
Zerdüşt dinini anlatması için davet etmiştir (Eraly, 2007: 34). 1575’ten itibaren Hindistan’da
bulunan bütün dinlerin temsilcilerini, “ibadet evi” denilen toplantılara davet etmiştir
(Streusand, 2011: 246). Ebulfazl Allamî’nin (1551-1602) deyimiyle, sofî, hekîm, mütekellim,
fâkih, Sünnî, Şiî, Brahman, Nasara (Hıristiyan), Yahudi, Sabî (Pagan), Zerdüştî, kısacası her
inançtan düşünür bu meclislere davet edilmişlerdir. Bu kişiler Ekber’in huzurunda kendi
fikirlerini serbestçe savunmuş ve tartışmışladır (Bıyıktay, 1989: 80). Aktarılanlara göre, bu
tartışmalara Portekizli rahipler ve Hindistan’daki Cizvitlerin liderlerinden Antony Monserrate
de katılmış (Neill, 2004: 403-404), diğer inançlara dönük en katı tutumu da onlar
takınmışlardır (Hodgson, 1995: 76).7

7

Bu yüzyılda yaşayan sıradan bir Avrupalı için bu kadar farklı dinden insanın bir arada özgürce fikir
tartışmasına girebilmesi tahayyül dışı bir olaydır. Bu dönem Avrupa’da, özellikle Portekiz ve İspanya’da,
Engizisyonun en faal olduğu yıllardır. Ekber’in reformları esnasında Engizisyon, Giordano, Bruno gibi
düşünürleri cezalandırmakla meşguldür (Ribard, 1983: 354). Ekber’in hoşgörüsünden rahatsız olan Monserrate,
ayrıca Ekber’in sarayında çift cinsiyetli (hermaphrodit) bireylerin bulunmasından da yakınmıış ve Ekber Şah’a
bu kişileri ülkesinden kovmasını öğütlemiştir (Eraly,2007: 121).
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Ekber’in söz konusu meclislerinin İslâm tarihinde ilk oldukları söylenemez. Daha
önceki asırlarda Abbasî veya İlhanlı saraylarında da benzer toplantılara rastlanmıştır.8 Ekber
devrindeki toplantıları benzeri örneklerden ayıran nokta ise, bu faaliyetlerin aynı zamanda
hükümdarın kafasındaki sentez dinin oluşmasına hizmet etmesidir. 1580’lerden itibaren
Ekber’in yeryüzündeki bütün dinleri birleştiren bir senkretik inanç sistemi kurmaya çalıştığı
görülmektedir. Ekber’in kurmak istediği inancın amentüsü oldukça basittir: “kainatın
yaratıcısı tek bir Tanrı vardır ve bütün dinler Tanrıya ulaşmada farklı yollar önerseler de,
sonuçta hepsi aynı amaca hizmet etmektedirler”. Bu nedenle tüm insanların bu ortak paydada
bir araya gelmesi (sulhü küll) imkansız değildir (Hodsgon, 1995: 79). Tüm insanlığı veya
pratik olarak söylemek gerekirse Hindistan halkını tek bir Tanrı inancı etrafında toplama
(tevhid-i İlâhî) amacıyla bütün dinlerin sentezi olan din-i ilahi kurumsallaştırılmıştır. Bu
sentezin şekillenmesi sürecinde ise Ekber’e, “yeryüzünde tamamen yanlış olan hiçbir inanç
yoktur” sözüyle tanınan Mutasavvıf Ebulfazl Allamî yardım etmiştir (Jackson, 2012: 159).
Din-i ilahi’nin doğal olarak bir de siyasal yansıması vardır ki, o da nasıl ki göklerde tek bir
Tanrı varsa, yeryüzünde de birleştirici unsur olarak hükümdarın, yani Ekber’in mutlak
hakimiyeti kabul edilmelidir. Nitekim bu dine girenler, bir Pir olarak kabul ettikleri Ekber’e
sadakat yemini etmişlerdir (Jackson, 2012, 161).
Ekber Şah bir yandan Allamî Ekbernâme adlı eseriyle dönemin siyasi olaylarını kayda
geçirirken, diğer yandan Ain-i Ekber adlı eseriyle de dönemin saray âdetlerini, toplumsal
yapısını ve inançlarını bizlere aktaran bir gözlemci gibi hareket etmiştir. Ancak her iki
eserinde de asıl amaç kendisini ve meşruiyetini yüceltmektir. Anılan eserlerde Ekber insan-ı
kâmil olarak nitelenir ve bir çeşit Tanrı’nın insanlar arasındaki yansıması olarak tanımlanır.
Ekber’i övmek, Tanrı’yı övmenin adeta bir ön koşuludur (Hodgson, 1995: 79). Hükümdarın
Tanrı’nın temsilcisi olduğu düşüncesi zaten Moğol/Türk geleneğinde yerleşmiş bir olgudur.
Âdil bir hükümdarın dini ne olursa olsun Tanrı’nın hizmetinde olduğu savı ve ona saygı
gösterilmesi düşüncesi de Müslüman siyasetnâmelerine yabancı değildir. Bu geleneksel
düşünceler Ekber’in iktidarının desteklenmesi için kullanılmıştır. Netice olarak dönemin
siyasal anlayışına uygun bir şekilde halktan, Müslüman olsun veya olmasın, Ekber’e “adil bir
hükümdar olduğu için” bağlılık göstermeleri beklenmiş ve İslâm’ın şehadet amentüsü
değiştirilerek “Allah birdir ve Ekber onun vekilidir” cümlesi kullanılmıştır (Bıyıktay, 1989:
86).
Ancak Ekber Şah bu yeni dini geniş halk kitlelerine dayatmamış, yalnız yakın
çevresindeki elit bir kesime din-i İlâhî’yi benimsetmeye çalışmıştır. Din-i İlâhî’yi benimseyen
kişilerin sayısının yirmiyi geçmediği belirtilmektedir (Kılıç, 1994: 543). Bu yeni dinin
takipçileri Ekber’in resimlerinin bulunduğu kolyeleri taşıyarak bağlılıklarını göstermişlerdir
(Hodgson, 1995: 91).
Ekber ġah’ın Reformlarına Dönük Ġlk Tepkiler
Yukarıda bahsi geçen Ekber’in bağdaştırıcı dinsel fikir ve uygulamaları ile kast
sistemine karşı çıkması, beklendiği üzere bazı Hindu ve Müslümanlar tarafından şiddetle
tenkit edilmiştir (Jackson, 2012: 169). Fakat asıl tepkiler daha ziyâde Müslümanlardan
gelmiştir. Aslında ideolojik farklılıkların yanı sıra bunun asıl nedeni, Ekber’in reformları
8

İlhanlı hükümdarı Gazan’ın (1295-1304) sarayında danışman veya sekreter olarak görev yapan fakih, çileci (alzāhid), Hıristiyan (al-rāhib), haham (danān al-Yahud), sihirbaz (al-sāhir), astrolog (al-muneccim) bulunduğu ve
bunların serbestçe fikir tartışmaları yapabildikleri bilinmektedir (Aigle, 2007: 114-115). Bu münazaralarda
katılımcılardan beklenen tek ortak tavır, inançları ne olursa olsun hükümdarın meşruluğunu tasdik etmeleri
olmuştur.
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sayesinde Hinduların devlet yönetiminde daha etkin olmalarına mukabil, Müslümanların
ayrıcalıklı konumlarını yitirmeleri olmuştur. Ayrıca Ekber’in Müslüman bir hükümdar olması
nedeniyle yaptığı reformlar, İslâmî ulemanın daha çok tepki vermesine neden olmuştur.
Neticede Ekber Hindular için kendilerine saygı göstermiş bir hükümdar iken, tutucu
Müslüman ulema tarafından inancı sorgulanan ve İslâm’dan çıkmakla itham edilen biri olarak
betimlenmiştir.
Ekber’in saltanatının son yıllarında etkinliği artan ve İslâm dünyasında Müceddid-i elfi sani (İkinci bin yılın yenileyicisi)9 olarak tanınan Ahmed Sihrindî veya daha çok bilinen
adıyla İmam Rabbanî (1564-1624), Ekber’in reformlarına karşı etkili bir mücadele
yürütmüştür. Mektubat adlı eserinde Ekber devrini şöyle betimlemektedir:
Ekber Şah’ın hükümeti zamanında Müslümanların başına ne sıkıntılar, ne felâketler gelmişti, hepimiz
biliyoruz. Din düşmanları, Müslümanların önünde dinsizliklerini açıkça ilan ediyor, bu mübârek İslâm
memleketinde, yani Hindistan’da, Müslümanlar Ahkâm-ı İslâmiyye’yi yapamıyorlardı. Yerlerin,
göklerin, her çeşit enerjinin sâhibi olan Allah-ü Teâlâ’nın sevgilisi, Muhammed Aleyhisselâma
inananların, onun ışıklı yolunda ilerleyenlerin aşağılanması, hırpalanması, ona inanmayanların, ona
düşman olanların el üstünde tutulması, beğenilmesi, ne kadar acı ve korkunç bir alçaklık idi.
Müslümanlar, yaralı kalpleri ile sabır ediyorlardı. İslâm düşmanları alay ederek, taşkınca, azgınca
saldırarak, yaralara tuz serpiyorlardı (İmam Rabbani, 2008: 82).

İmam Rabbani’ye göre Ekber ve diğer din düşmanlarının hakim olduğu dönemde
sahte alimler türemiş ve mevki, makam sahibi olmak maksadıyla bilerek İslâmî gerçekleri
çarptıran yazılar kaleme almışlardır. Böyle bir dönemde hakiki âlime düşen görev, bu
yanlışlığa ortak olmamaktır. Ancak Ekber’in ölümüyle başlayan yeni dönemde, yani Ekber’in
oğlu Cihangir Şah devrinde (1605-1627), Müslümanların yeniden elde ettikleri hürriyete
mukabil gerçek alimlerin yeni hükümete yardım etmeleri bir mecburiyet haline gelmiştir
(İmam Rabbanî, 2008: 82-83). İmam Rabbani ve etrafındakiler açıkça Bâbür devletine ancak
İslâmî kaidelere uyması koşuluyla destek olacaklarını belirtmişlerdir. Bu da kuşkusuz
Ekber’in oluşturmak istediği “tebaanın önce devlete/hükümdara bağlı olması” fikriyle taban
tabana zıt bir bakış açısıdır.
Aslında Ekber’in oğlu Cihangir Şah’ın babasının yolundan tamamen ayrıldığı
söylenemez. Hindu-Müslüman siyasi ittifakı onun döneminde de bozulmadan devam etmiştir.
Neticede Cihangir Şah’ın annesinin yukarıda adı geçen meşhur rakput Bharmal’ın kızı Jodha
Bai (1542-1623) olması, bir bakıma Cihangir Şah’ın kendi şahsında Hindistan Timur soyu ile
Hindu rakalar arasındaki birliği temsil etmesini sağlamıştır. Cihangir Şah devrinde
Hinduların hoşuna gidecek bazı yasalar çıkarılmaya devam edilmiş, örneğin haftanın bazı
günlerinde hayvan kesimleri yasaklanmıştır (Konukçu, 1986: 492). Ancak Hinduların
konumunda bir değişiklik olmasa bile, Cihangir Şah devrinde artık Ekber devrinin kozmopolit
politikasının zayıflamaya başladığına dair belirtiler görülmektedir. Safevilerle, Babür
devrinden beri devam eden dostluğun Şah Abbas’ın (1588-1629) saldırılarıyla bozulmasına
paralel olarak, Babür Devletinde daha önce görülmemiş bir anti-Şiî politika hâkim olmuştur.
(Bıyıktay, 1989: 90). Yine bu dönemde Sihlerin inançlarına müdahale edilmeye başlanması,
Bâbürler ile Sihlerin arasını açmaya başlamıştır. Cihangir, devlet sınırları içersinde içki
içilmesini yasaklamış, hatta Ekber’in değer verdiği Ebufezl Allamî gibi kimi mutasavvıf ve
düşünürleri de idam ettirmiştir (Konukçu, 1986: 491-492). Dahası, Cihangir’in oğlu Şah
Cihan (1627-1658) devrinde anti-Şiî siyasetin Babür devletinin artık resmi bir politikası
9

1591 yılı Hicri takvimimin 1000. yılına denk gelmektedir. Srhindî’nin çalışmaları bu dönemde tanınmaya
başladığından, kendisine bu unvan verilmiştir.
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hâline geldiği söylenebilir (Hodgson, 1995: 91). Hindu tapınaklarına karşı katı bir tavır
takınan Şah Cihan yeni tapınaklar yapılmasına izin vermemiş, hatta bazılarını da yıktırmıştır
(Hodgson, 1995: 94).
ġah Evrengzib ve KarĢı Reform
Babası Cihangir’i hapsederek yerine geçen oğlu Şah Evrengzib (1658-1707) devri,
Ekber’in politikalarının tamamen terk edildiği radikal bir revizyon dönemidir. Evrengzib o
dönemde etkinliği giderek artan ve kendilerine İmam Rabbanî’yi kılavuz edinmiş olan
Nakşibendilerin Müceddidî koluyla yakınlık kurmuştur. Sünni politikalara yönelen Evrengzib,
Şiîlerin Muharrem Ayı etkinliklerini yasaklamış, saraydaki müzisyenlerin işine son vermiş,
içki yasaklarını sertleştirmiş ve yılbaşının nevruz günü olduğu güneş takvimi uygulamasını
terk ederek kamerî takvimi geri getirmiştir (Streusand, 2011: 235-252). Evrengzib, Hindu
bayramlarına hükümdarın katılması âdetini de terk ederek bu tür kutlamalar yapılmasını
sınırlandırmıştır. Hindu askerlerin dini tören düzenlemelerini ise yasaklamıştır. Evrengzib,
temelleri Ekber devrinde atılmış olan vergi eşitliğini de ortadan kaldırarak Hindu tüccarların
Müslümanların iki katı vergi ödemelerini emretmiştir. Nihayet 1679’da cizye vergisini geri
getirmek suretiyle Ekber’in en önemli mali reformlarından birini ortadan kaldırmış ve
Hinduları yeniden zımmî statüsüne indirmiştir (Hodgson, 1995: 91, Streusand, 2011: 235,
Eraly, 2007: XVI).10
Öte yandan Evrengzib zamanında Hinduların önem verdiği birçok tapınak yıkılmış
veya yerine Camii yapılmıştır. Evrengzib’in bu politikası sonucunda Hindistan’da nüfusun
çoğunluğunu oluşturan ve özellikle de kırsal nüfusu temsil eden Hindular büyük bir
ayaklanma örgütlemişlerdir.11 Dôâb yakınlarındaki bir Hindu tapınağın yıkılmasıyla başlayan
ve 1669-1689 yılları arasında 20 sene süren isyan sonucunda Ganj çevresindeki tarım
faaliyetleri çökmüştür. Köylü Hindu tabakaları gibi devletin o döneme kadar müttefiki olan
Hindu rajput sınıfı da isyana destek vermiştir. 1690’da da Pencap’ta ayaklanan ve Hindulara
göre daha örgütlü ve savaşçı bir geleneğe sahip olan Sihler, Bâbür Devleti’nin bu eyaletteki
egemenliğini fiilen sona erdirmişlerdir. Evrengzib 1707’de öldüğünde Babürler, batı
eyaletlerinde Sihlerin, Dekkan’da Şiî Müslümanların, Orta ve Güney Hindistan’da ise
Hinduların ayaklanmalarını bastırma çabası içerisinde malî açıdan tükenmiş bir durumda
bulunuyorlardı (Hodgson,1995: 100-103).
Sonuç
Ekber Şah’ın reformlarına genel olarak bakıldığında, onun Müslüman bir hanedanlığın
temsilcisi olmakla birlikte, pratikte bir Hindu-Müslüman ortak devleti inşa etmeye çalıştığı
görülmektedir. Ekber Şah, mezhep ve din ayrımı yapılmaksızın ülkesindeki her toplumsal
grubun devlet hizmetine katılmakta eşit haklara sahip olduğu yeni bir model geliştirmek
istemiştir. Henüz “vatandaş veya modern anlamda insan hakları” kavramlarının olmadığı bir
10

Evrengzib’in politikaları ilginç bir biçimde çağdaşı olan Fransa Kralı XIV. Louis’nin (1643-1745)
uygulamalarını andırmaktadır. XIV. Louis, Ekber’in çağdaşı olan IV. Henry’nin (1589-1610) Protestanlara
tanıdığı bütün hakları kaldırmış ve Protestanları göçe veya mezhep değiştirmeye zorlayarak salt Katolik kimlikli
bir Fransa yaratma amacında olmuştur. Her iki ülkede de benzer zamanlarda başlayan reformların yine aynı
dönemde tersine döndürülmeleri dikkat çekicidir.
11
Bazı araştırmacılar Hinduların, Evrengzib’in sert politikaları sonucunda ayaklanmadıklarını, tam aksine
Hinduların isyan etmesi nedeniyle Evrengzib’in onlara karşı hoşgörüsüz bir siyasete yöneldiğini savunmuşlardır
(ör. Bıyıktay,1988: 97). Ancak kronolojik olarak ise ayaklanmaların politika değişikliğinin ardından
yaygınlaştığı görülmektedir. Ayrıca Evrengzib’in siyasal eğilimlerine genel olarak bakıldığında, Hindu
isyanlarından bağımsız olarak devleti daha İslâmî bir çizgiye taşımak istediği ortadadır.
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asırda da bu modeli kendi şahsına ve hanedana bağlılık şartıyla yerleştirmeyi denemiştir.
Ekber Şah’ın siyasal ve toplumsal reformlarının, özellikle de kadın ve çocuk hakları ile inanç
hürriyetine yönelik politikalarının, kendi zamanının çok ilerisinde adımlar olduğu
görülmektedir.12 Bu nedenle Ekber Şah’ın reformları, çok kültürlülük ve bir arada yaşama
pratiklerine dönük tartışmaların giderek yoğunlaştığı günümüzde de ilgi görmeye devam
etmektedir.
Birçok Batılı ve Hintli araştırmacı, Ekber Şah’ın kozmopolit politikasının Hint alt
kıtasındaki Hindu çoğunluğu Müslüman azınlığın idaresine ısındırdığını ve Babür Devletinin
gerçek bir imparatorluk olmasını sağladığını savunmuşlardır (ör. Dale, 2011: 276). Tersinden
de, Evrengzib’in sekterci yaklaşımının Hinduları devletten soğutarak Babür Devleti’nin
zayıflamasına ve nihayet Hindistan’da İngilizlerin hakim olmasına yol açtığı yaygın bir
kanaattir (Streusand, 2011: 243, Ribard, 1983: 390).
Siyasal açıdan bakıldığında, Ekber Şah’ın ardıllarına güçlü bir devlet mirası bıraktığı,
Bâbürlerin altın çağının kısmen Cihangir ve Şah Cihan devirlerinde de devam ettiği, buna
karşın Evrengzib’in ardından Bâbür Devlet’inin hızlı bir biçimde güç kaybetmeye başladığı
görülmektedir. Elbette buradan Bâbürlerin çöküşünde tek başına Evrengzib’in politikalarının
belirleyici olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Neticede XVIII. Asır, tüm dünyada Avrupalı
güçlerin diğer toplumlar aleyhine yükselişe geçtiği bir asırdır. Ancak Hindistan öznelinde,
Hindu rakputlarınının maruz kaldıkları ayrımcılık temelinde devletten desteklerini çekmeleri,
çöküşün temel bir nedeni olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak tarih, günümüz dünyasını anlamamıza ve geleceğe yönelik sağlıklı
öngörülerde bulunabilmemize imkan sağlayan temel bir anahtar olduğuna göre, Ekber Şah
döneminin mercek altına alınması, bize devletin yapılandırılmasında her türlü ayrımcılığın,
ama özellikle de insanların hassas oldukları dinsel/mezhepsel ayrımcılığın yok edilmesi, aynı
zamanda, devletin yasaların üstünlüğü temelinde, yurttaşlara eşit mesafede yaklaşması
gerektiğini öğretmektedir. Yani devlet hiç kimse ya da grubun bir aygıtı olmamalıdır. Ancak
böylesi bir devlet adaletle anılan ve toplumun farklı kesimlerinin sisteme sorunsuz adapte
olabilecekleri türden bir devlettir. Günümüz dünyasında dahi bu anlayıştan uzak siyasal
yaklaşımların, dominant bir grubun diğerleri üzerinde egemen olamaya çalıştığı türden
anlayışların, nasıl toplumlar arası çatışmaları körüklediği, özellikle Orta Doğu ve Afrika
kıtasında süregiden büyük çaplı sorunlarla aşikardır.
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TURĠZM ÇALIġANLARININ BOġ ZAMAN TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESĠ:
MUĞLA ĠLĠ
ÖRNEĞĠ
Ali TÜRKER1

Gülay ÖZALTIN TÜRKER2

ÖZ
Boş zaman bireylerin çalışma süresi dışında kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
değerlendirebilecekleri süreyi ifade etmektedir. Bireyin sahip olduğu boş zamanın en önemli belirleyicilerinden
biri mesleğidir. Mesleğin kendine özgü koşulları, bireyin sahip olduğu boş zaman diliminin süresini ve zamanını
belirlemektedir. Sahip olunan boş zamanın nasıl değerlendirildiği ise bireyin boş zaman tutumu ile ilgilidir.
Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç temel öğe içeren tutum, olumlu ya da olumsuz olmak üzere iki
farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma turizm çalışanlarının boş zaman tutumlarının ölçülmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Muğla ili sınırları içerisinde çalışan 438 turizm çalışanı ile gerçekleştirilen anket
çalışmasının sonuçlarını içermektedir. Araştırma sonuçları turizm çalışanlarının boş zamanlarını daha çok
dinlenme ve sosyal etkinliklerle değerlendirdiklerini göstermektedir. Çalışanların tutumun bilişsel ve duyuşsal
öğelerine karşı çok, davranışsal öğeye karşı ise daha az katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca davranışsal
öğe üzerinde duyuşsal öğeye kısayla bilişsel öğenin daha yüksek bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Çalışanları, Boş Zaman, Bilişsel Tutum, Duyuşsal Tutum, Davranışsal Tutum

MEASUREMENT OF ATTITUDES OF LEISURE TOURISM EMPLOYEE: A
SAMPLE OF MUĞLA
ABSTACT
Leisure time is described as a time period that, individuals can utilize toward their needs and wishes
except the working hours. A person‟s job is one of the most important determiner factors of his/her leisure time.
Characteristics of the job determine the duration and period of leisure time. How someone use his/her leisure
time is related with his/her attitude. Attitude which contains three main factors as cognitive, affective and
behavioral appears as either favorable or unfavorable manner. This study was fulfilled in order to evaluate the
leisure time attitudes of tourism employees. It contains the survey results of questionnaires which were
conducted to 438 tourism employees in Muğla province. Survey results show that the tourism employee spend
their free time by having rest and social activities. It is determined that the employee attend cognitive and
affective factors of attitude more than behavioral factor. It is also determined that cognitive factor is much more
effective than affective factor on behavioral factor.
Anahtar Kelimeler: Tourism Employee, Leisure Time, Cognitive Attitude, Emotional Attitude, Behavioral
Attitude

1. GĠRĠġ
Boş zaman, bireyin çalışma süresi ve günlük zorunlu ihtiyaçları dışında arta kalan, nasıl
değerlendireceğine ilişkin tamamen özgür karar verebildiği bir zaman dilimidir. Çalışma
süreleri dışında sahip olunan bu zaman diliminin ne şekilde değerlendirildiği bireyin
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bireyin boş zamanını
değerlendirme şekli kariyer gelişimi ve mesleki performansını da etkilemektedir. Yoğun
çalışma hayatından arta kalan sürede birey boş zamanını başta bedensel dinlenme olmak üzere
kültürel, sanatsal, sportif, eğitim vb. farklı faaliyetlerle değerlendirebilmektedir. Birey
mesleği, kültürü, eğitim düzeyi gibi faktörlerin etkisiyle boş zamanını değerlendirme şekline
yönelik bir tutum geliştirmektedir.

1
2
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Birey bir olay olgu ya da nesneye karşı olumlu ya da olumsuz tutum
geliştirebilmektedir. Birey olumsuz tutum geliştirdiği bir şeye karşı kayıtsız kalacak, ilgi
göstermeyecek, o şeye ilişkin yeni bilgiler öğrenme eğiliminde bulunmayacaktır. Ancak yine
de, dışarıdan müdahale ile bireyin olumsuz tutumunu olumluya dönüştürmek mümkün
olabilmektedir. Diğer bir ifade ile uygun koşullar sağlandığında bireyin tutum değişikliği söz
konusu olabilmektedir. Bireyin belirli bir olay, olgu ya da nesneye karşı olumlu veya olumsuz
tepki gösterme eğilimi olarak tanımlanan tutumun ölçülmesi nicel ve nitel yöntemlerle
mümkün olabilmektedir (Turgut, 1978). Tutum, ölçülebilen ve dışarıdan müdahalelerle
değiştirilebilen bir kavram olduğu için bireyin boş zaman tutumunun ölçülmesi, olası olumsuz
tutumların olumlu tutuma dönüştürülebilmesinin yollarının bulunması açısından önem
taşımaktadır.
Her mesleğin kendine özgü koşulları farklı çalışma sürelerinin ortaya çıkmasına, bu da
farklı boş zaman sürelerine neden olmuştur. Turizm sektöründe de benzer durum söz
konusudur. Turizm faaliyetlerinde yaşanan mevsimlik yoğunlaşmalar yılın belli bölümlerinde
haftalık izinlerin dahi ortadan kalkmasına neden olurken bazı aylarda ücretsiz izinlerle birlikte
aşırı bir boş zaman yaşanmasına yol açmaktadır. Yüksek sezonda çalışma saatlerinin günde
sekiz saatin üzerine çıkması turizm çalışanlarının boş zamanlarında ancak bir sonraki mesai
saatine hazır olabilmek için dinlenmeye ve temizlenmeye yetecek kadar zamanları olmasına
neden olmaktadır. Düşük sezonda ise çalışma saatleri içerisinde dahi boş zamanlar ortaya
çıkabilmektedir. Turizm çalışanlarının düşük sezonda aşırı boş zamana sahipken yüksek
sezonda çalışma saatlerinin günde sekiz saatin üzerine çıkması ve haftalık izin problemleri
yaşamaları mesleki bir problem olmakla birlikte turizm çalışanlarının sahip oldukları boş
zamanlarına karşı tutumlarının gelişmesinde de etkili olmaktadır. Bu mevcut durumda turizm
çalışanlarının boş zamanlarını değerlendirmeye karşı tutumlarının belirlenmesi, olumlu
bilişsel ve duyuşsal tutumlarının davranışa dönüştürülmesi ve olumsuz tutumlarının olumluya
dönüştürülmesi için yöntemler geliştiren çalışmalar yapılması önem taşımaktadır.
Bu çalışma turizm çalışanlarının boş zaman tutumlarının ölçülmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Litaratür taraması sonucu bu alanda yapılmış benzer çalışmaya
rastlanmamış olması çalışmanın özgünlüğünü göstermektedir. Ayrıca konaklama işletmesi,
seyahat acentası, hava yolu işletmesi gibi farklı turizm işletmelerinde uygulanmış bir çalışma
olma özelliği taşımaktadır.
2. YAZIN TARAMASI
2.1. Tutum
Sosyal psikolojinin temel kavramlarından biri olan „tutum‟ literatürde farklı bilim
dallarının da ilgi alanına girmektedir. Hakkında, farklı bilim dallarında, 1918-2010 yılları
arasında 180 binden fazla bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş (Bilgin, 2014: 120) olan tutum
kavramını „tercih edilen tarzda hareket etmeye yönlendiren bir nesne ya da durum
çerçevesindeki inançların, görece kalıcı bir şekilde düzenlenmesi‟ şeklinde tanımlamak
mümkündür (Marshall, 1999: 765). Kavramın en eski tanımlarından birini gerçekleştiren
Allport (1935), tutumu; „tecrübe ile organize edilerek, bağlı olduğu bütün durumların ve
objelerin varlığında harekete geçen ve olumlu ya da olumsuz tepkiler için hazırlanma ve hazır
olma‟şeklinde ifade etmiştir (Akgül, 2011: 4).
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Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da
olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal
ve davranışsal bir tepki, ön eğilimdir (İnceoğlu, 2004: 19). Bu tanım incelenecek olur ise
tutumun bir davranıştan ziyade, davranışın gerçekleşme nedeni, bir davranış gerçekleştirme
eğilimi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tutumun sadece somut nesnelere karşı değil olay, olgu
ve durumlara karşı da geliştirilebileceği tanımdan ortaya çıkmaktadır. Cüceloğlu (2008: 521)
ise tutum kavramının temelinde iki önemli unsur bulunduğunu belirterek bu unsurları (1) uzun
süreli olma ve (2) bilişsel, duyuşsal ve davranışsal birimleri içermesi olarak ifade etmiştir.
Dolayısıyla bir eğilimin tutum olarak ifade edilebilmesi için bireyin o eğilime oldukça uzun
süredir sahip olması gerekmektedir. Cüceloğlu‟nun (2008) belirttiği ikinci temel unsur ise
aslında Rosenberg ve Hovland (1960) tarafından geliştirilmiş bir tutum modelidir. Yazarlar
tutumun üç temel öğesinin bulunduğu bir model öne sürmüşlerdir. Modelin üç temel öğesi;
duygusal, bilişsel ve davranışsal olarak adlandırılmaktadır. Duygusal öğe bir objeye karşı
öncelikle bir tutumun hissedilmesi anlamına gelmektedir. Daha sonra söz konusu durum ya
da objeye ilişkin düşüncelerin geliştirildiği bilişsel öğe oluşmakta ve son olarak duygu ve
düşüncelere uygun davranışların gerçekleştirilmesi ortaya çıkmaktadır (Bilgin, 2014: 121).
Tutumu oluşturan unsurlar olarak ifade edilebilecek bu üç temel öğe aşağıda ayrı ayrı
açıklanacaktır.
Tutum, bireyin belirli bir sosyal objeye karşı tepkisini dinamik bir tarzda etkileyen,
bireyin deneyimlerine göre örgütlenmiş ve davranış hazırlığı niteliğindeki zihinsel ve nöropsikolojik bir durumdur (Bilgin, 2014: 120). Dolayısıyla bir tutumun her zaman davranışa
dönüşmesi söz konusu olmayabilir. Farklı alanlarda yapılan pek çok tutum araştırması, tutum
ile davranış arasında düşük düzeyde korelasyon bulunduğunu tespit etmiştir (Ajzen ve
Fishbein 1970; Urban 1991; Bamberg 1996; Wicker 1969). Bu sonucun temel nedeni olarak
istatistiksel tekniklerin ve tutum ölçeklerinin yeterince iyi düzenlenmemesi gösterilmektedir
(Erten, 2002: 217). Tutum ve davranış arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi ve tutumların
değişimiyle ilgili olarak başta planlı davranış teorisi olmak üzere farklı teoriler geliştirilmiştir.
Bu çalışmanın kapsamı içerisinde bulunmaması nedeniyle söz konusu teorilere yer
verilmemektedir. Ancak bir tutumun davranışa dönüşebilmesinin; bireyin içerisinde
bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, toplumsal normlar, davranışın gerçekleştirileceği
zaman ve davranışa yönelik amaç gibi pek çok faktörün etkisi altında olduğunu ifade etmek
gerekir (Çetinkaya Bozkurt, 2014: 30).
Olumlu ya da olumsuz olmak üzere iki farklı şekilde gelişebilen tutumun zamanla
değişim gösterebilmesi de mümkün olabilmektedir. Örneğin, 1960‟lı yıllarda bir statü
göstergesi olan, ikram edilmesi zorunluluk gibi algılanan, yetişkinlerin içmesi gereken bir şey
gibi düşünülen sigaraya karşı 2000‟li yıllardan sonra toplumsal olarak olumsuz bir tutum
geliştirilmeye başlanmıştır (Bilgin, 2014: 119). Bu durumun temel nedeni olarak sigaraya
karşı 2000‟li yıllardan sonra devlet eli ile yürütülen politikayı göstermek mümkündür.
Dolayısıyla bir tutumun dışarıdan edinilecek bilgi ve deneyimlerle olumludan olumsuza veya
tam tersi değişmesi söz konusu olabilmektedir.
2.1.1. Tutumun Öğeleri
BiliĢsel (Zihinsel) Öğe: Tutumların bilişsel öğeleri, bireyin belirli bir tutum nesnesine
ilişkin olgu, bilgi ve inançlarını da içeren düşüncelerinden oluşur (Taylor vd., 2007: 142).
Bilişsel öğe bireyin düşünsel işleyiş süreciyle bağlantılı olup, düşünsel ya da zihinsel işleyişin
522

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

sistemleştirilmesi ve sınıflandırılmasıyla ilgili bir öğedir (İnceoğlu, 2004: 24). Bilişsel
kelimesi bilmeyi içermektedir. Bu nedenle bir tutumun bilişsel öğesi, inançlara veya bilgiye
dayanan tarafıdır. Bazı tutumlar oldukça düşünselleştirilmişlerdir. Bireyin bir olay ya da olgu
hakkında kuvvetli hisleri olmamasına rağmen (duyuşsal öğesi önemsiz olmasına rağmen)
sahip olduğu bilgi birikimine bağlı olarak (bilişsel öğeye dayanarak) bir tutum geliştirebilir
(Köklü, 1995: 82).
DuyuĢsal (Duygusal) Öğe: Bazı tutumlar herhangi bir mantıklı açıklamaya
dayanmadan gerçekleşebilmektedir (Köklü, 1995: 82). Bir takım taraftarı ya da politik bir
görüş sahibi olmak buna örnek gösterilebilir. Birey, her iki durumda da tutum geliştirirken
duyuşsal öğeye ağırlık verebilmekte, tutumunu desteklemeyen bilgi ve görüşlere kayıtsız
kalarak tutumunu sürdürebilmektedir. Her ne kadar bireyin bir nesne, olay ya da olguya
ilişkin duygu ve düşünceleri önceden edindiği bilgiye (bilişsel öğe) bağlı olarak geliştirse de
(İnceoğlu, 2004: 21) edinilen bilgilerin olumlu ya da olumsuz olarak algılanması bireyden
bireye farklılık gösterebilmektedir. Duyuşsal öğe, bireyin herhangi bir olaya, duruma, çevre
ile ilgili olan bütün uyarıcılara yani tutum nesnelerine ilişkin duygu ve heyecanlarından,
olumlu ve olumsuz değerlendirmelerinden oluşmaktadır (Akgül, 2011: 8).
DavranıĢsal Öğe: Davranışsal öğe, bireyin belli bir uyarıcı grubundaki tutum konusuna
karşı davranış eğilimini yansıtır. Bu davranış eğilimleri sözler ya da diğer hareketlerden
gözlemlenebilir (İnceoğlu, 2004: 21). Kişinin alışkanlıkları, normları, alt kültürlerin birey
üzerindeki etkisi, tutum konusunun bireyin hoşuna gidip-gitmeme durumları birey davranışı
üzerinde etkilidir (Ajzen, 2005: 468). Örneğin; spor yapmaya olumlu bakan (duyuşsal öğe) bir
kişi, spor salonuna üye olarak, bu konuda olumlu bir davranış gösterirken; hareketsiz hayatın
zararlarını bildiği (bilişsel öğe) halde bu durumdan rahatsız olmayan biri spor yapmayabilir
(Akgül, 2011: 9).
Tutumun varlığı ancak yansıttığı varsayılan bir takım gözlemlenebilir davranışlardan
çıkarsanabilir. Herhangi bir tutum konusuna karşı, herhangi bir davranış söz konusu değilse,
böyle bir tutum, çevredeki bireylerce gözlemlenemeyeceğinden bilinemez (İnceoğlu, 2004:
28). Bilişsel ve davranışsal öğeler ise bir taraftan birbirlerinin oluşumunda karşılıklı olarak
etkileşim içerisindeyken diğer taraftan davranışın gelişmesine zemin hazırlamaktadırlar. Bu
nedenle tutum kavramı içerisinde bu üç öğenin birbirlerine bağlı olarak var olduklarını ifade
etmek mümkündür.
2.2. BoĢ Zaman Kavramı ve Turizmde BoĢ Zaman
Boş zaman kavramı literatürde ilk olarak Thornstein Veblen‟in “The Theory of Leisure
Class” (Aylak Sınıf Teorisi) adlı eseri ile yer bulmuştur (Omay, 2008: 124). Daha sonra
Russell‟in (1990) “In Praise of Idleness” (Aylaklığa Övgü) adlı eserinde modern çalışma
kavramına eleştiri getirdiği, Lafargue‟nin (1999) “Tembellik Hakkı” adlı eserinde ise çalışma
kavramına kökten karşı çıkılarak bireyin günde en fazla üç saate kadar çalışması gerektiği
vurgulanmıştır (Osmanlı ve Kaya, 2014: 7-8).
Temel olarak bireyin dilediği gibi kullanma özgürlüğüne sahip olduğu süreyi ifade eden
boş zaman, aslında özgürleşmeden denetime kadar bir dizi anlam içermektedir. Boş zaman,
„seçme/tercih‟, „kaçış‟, „spontanelik‟ ve „özgürlük‟ anlamlarıyla yakından ilişkilidir. Boş
vakit, koşuşturmalı bir iş hayatından „gevşeme‟, „ferahlama‟ ve „kendini salıverme‟ durumuna
kaçışı ifade eder (Hibbins, l996: 23).
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Boş zaman kavramı çoğu kez işin ya da çalışmanın dışında arta kalan zaman olarak
açıklanmaktadır. Bu nedenle çalışma ile boş zaman arasında belirgin bir ilişki bulunduğunu,
boş zamanının çalışma kavramı ile açıklandığını söylemek mümkündür (Mullett, 1988: 241242). İş, amaçlı bir dizi eylemliliği ve bunun için geçirilen süreyi kapsar. Bu eylemlilik çoğu
kez, zorunluluk, bağlayıcılık, disipline olma, örgütsel normlara dayanma gibi formalist bir
yapılanmaya dayanır. İşin doğasında, bireyin istencine hükmeden bir zorunluluk/bağlayıcılık
vardır (Aytaç, 2002: 232). Boş zaman, büyük ölçüde işin gerekliliği ve zorlayıcılığından
kurtulma, özgürleşme anlamı taşır. İradi yönelmeler ve tercihleri kapsayan bir serbest olma
zamanı/yaşamı olarak tanımlanır (Aytaç, 2006: 28). Özellikle bireyin iş kaynaklı stres,
yalnızlık ve yabancılaşma gibi sorunlardan kurtulmasında boş zamanın değerlendirilme şekli
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle sıkıcı/monoton işlerde çalışanlar için boş zaman,
soluklanmak ve çalışma için gerekli enerjiyi depolamak için hayati bir önem taşımaktadır
(Osmanlı ve Kaya, 2014: 7).
Boş zaman kavramı bireyi iş hayatının ve özel hayatın stresi ve yorgunluğundan uzak
tutma anlamlında önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmamaktadır. Boş zamanın nasıl
değerlendirildiği, bireyin sahip olduğu boş zaman kadar önem taşımaktadır. Bu konuda Nash
(1960) beş aşamalı bir boş zaman değerlendirme tipolojisi geliştirmiştir. Nash‟ın (1960)
tipolojisinde ilk düzey (0) İncitme ve zarar verme düzeyidir. Bu düzeyde birey boş zamanı
öldürmek amacındadır. (1) Eğlenme düzeyinde ise bireyin edilgen katılımı söz konusudur. Bu
düzey zamanı tek düze geçirmekten kaçışı ifade etmektedir. (2) Duygusal katılım düzeyinde
bir başkasının yaratıcı çabalarına bireyin duygusal olarak katılımı söz konusudur. Bu katılım
müzik, resim, kitap vb. yoluyla olur. (3) Etken katılım düzeyinde bireyin rol oynaması söz
konusudur. Bir spor faaliyeti içerisinde üzerine düşen görevin yerine getirilmesi bu düzeye
örnek verilebilir. (4) Son düzey olan yaratıcı katılım düzeyinde ise model yapımı söz
konusudur. İcat, keşif sanat eseri yaratma gibi faaliyetler bu düzeyde gerçekleştirilmektedir.
Nash‟a göre bireyin boş zaman değerlendirme düzeyi yükseldikçe yaşam kalitesi de
artmaktadır (aktaran Tezcan, 1978: 166).
Farklı bir çalışmada Fransız sosyolog Dumazedier ise alternatif bir tipoloji geliştirmiş
ve boş zaman eylemlerini beş grupta toplamıştır. Bu eylemler; spor, yürüyüş, seyahat gibi (a)
fiziksel, güzel sanatların çeşitli dalları ile ilgilenme şeklinde oluşan (b) sanatsal, el işleri ve el
sanatları ile örneklendirilebilecek (c) pratik işler, okuma gibi (d) entelektüel eylemler ve
eğlence ve ziyaretler gibi (e) toplumsal eylemler olarak sıralanmaktadır (aktaran Tezcan,
1978: 167).
Her mesleğin kendine özgü koşullarına göre o mesleği gerçekleştiren kişilerin sahip
oldukları boş zaman dilimleri de farklılık göstermektedir. Turizm, hizmet ağırlıklı bir sektör
olması nedeniyle yüksek sayıda istihdama ihtiyaç duymaktadır. Ancak sektörün mevsimsel
yoğunlaşma özelliği taşıması istihdamın yılın belirli dönemlerinde yüksek derecede artmasına
rağmen belirli dönemlerde durma noktasına gelmesi anlamını taşımaktadır. Bu özelliği
nedeniyle turizmde sezonluk çalışma ya da yılın belirli aylarında ücretsiz izne ayrılma
durumları söz konusu olabilmektedir (Avcıkurt, 2009; Roney, 2011; Bahar ve Kozak, 2012).
Yüksek sezonlarda ise yoğun emek harcama ve sosyalleşmeyi engelleyen mesailerde çalışma
zorunlulukları söz konusu olabilmektedir (Sop, 2014: 2). Öyle ki turizm çalışanları işten
ayrılma nedeni olarak yoğun stres ve çalışma saatlerini göstermektedirler (Law vd., 1995).
Alanda yapılan çalışmalar ülkemizde, yoğun sezonda, turizm çalışanlarının %85‟inin sekiz
saatin üzerinde çalıştıklarını göstermektedir (Taner ve Tetik, 2010). Bu nedenle çalışanların
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yoğun sezonlarda boş zaman değerlendirme faaliyetlerine katılımı mümkün olamamakta
ancak düşük sezonlarda boş zamanlarını farklı faaliyetlerle değerlendirebilmek için yeterli
zaman bulabilmektedirler. Turizm çalışanlarının boş zaman değerlendirme faaliyetlerine karşı
tutumları onların bireysel gelişimlerini, yaşam kalitelerini, iş performanslarını ve kariyer
gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle turizm çalışanlarının boş zaman
tutumlarının belirlenmesi ve olası olumsuz tutumların olumluya çevrilmesi; var olan bilişsel
ve duyuşsal tutumların davranışa dönüştürülmesi için yöntemler geliştirilmesi önem
taşımaktadır.
3. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın temel amacı turizm çalışanlarının boş zaman tutumlarının ölçülmesidir.
Ayrıca bu tutumların tanımlayıcı verilere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesi de araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amaçları
içerisinde son olarak; duyuşsal ve bilişsel tutum öğelerinin birbirleri ile ilişkilerinin ve
davranışsal öğe üzerindeki etki derecelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Literatürde tutum
ölçekleri; Likert ölçeği, Thurstone Ölçeği (eşit görünen aralıklar tekniği), Osgood‟un
Ayrımsal Anlam Ölçeği, Bogardus‟un Toplumsal Mesafe Ölçeği ve Guttman Ölçeği
(Birikimli Ölçekleme Tekniği) olarak sıralanmaktadır (Anderson, 1988). Bu çalışmada
güvenilirlik ve geçerlilik problemlerinin aşılması amacıyla literatürde daha önce geliştirilmiş
ve denenmiş bir ölçek kullanma yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda Ragheb ve Beard (1982)
tarafından geliştirilen, Akgül ve Gürbüz (2010) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan ve
Akgül (2011) tarafından farklı kültürdeki bireyler üzerinde uygulaması gerçekleştirilen “Boş
Zaman Tutum Ölçeği” tercih edilmiştir. Ölçek Likert ölçeği şeklinde hazırlanmış olup 36
ifadeden oluşmaktadır. Tanımlayıcı soruların da ilave edilmesi ile son halini alan ölçek ön
teste tabii tutulmuş ve Alpha değerinin %93 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Araştırma evreni olarak Muğla İli tercih edilmiştir. Muğla; Bodrum, Marmaris ve
Fethiye gibi ülkemizin önemli turizm çekim merkezlerini içerisinde barındırmaktadır.
Ülkemizde turizm sektörünün gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu iller arasında yer
almaktadır. Bu nedenle Muğla İlinde turizm alanında farklı sektörlerde çalışan bireylere
ulaşılabileceği düşünülmüştür. Ayrıca ilde mevsimlik ve tüm yıl çalışan turizm çalışanlarına
ulaşma imkânı bulunmaktadır. Araştırma sürecinde personellerine anket yapılmasına izin
veren turizm işletmeleri aracılığı ile 2014 Mayıs ve Haziran ayları içerisinde veri toplanmıştır.
Elde edilen anketler incelendiğinde analiz edilmeye uygun 438 anket olduğu tespit edilmiştir.
Muğla ilinde turizm sektöründe istihdam edilen çalışan sayısına ilişkin olarak kesin bir
rakama ulaşılamamıştır. Ancak TUİK verilerine göre Muğla İlinde hizmet sektöründe
istihdam edilen çalışan sayısı 493 bin kişidir (www.tuik.gov.tr). Turizm bir hizmet sektörü
olduğu için il sınırları içerisinde bulunan turizm çalışanlarının sayısının bu rakamdan daha az
olması gerektiği düşünülmüştür. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 50) ise 250 bin kişi üzeri
evren büyüklüğünde örneklemin %5 örneklem hatası ile 381 olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu nedenle ulaşılan 438 rakamı istatistiksel olarak yeterli görülmüştür. Elde
edilen veriler parametrik testlerin ön koşulu olarak değerlendirilen normal dağılım açısından
incelenmiş ve verilerin normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle analizlerde
parametrik testler uygulanmıştır.
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4. BULGULAR
Araştırmaya ilişkin tanımlayıcı veriler Tablo 1‟de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde,
katılımcıların %41,1‟inin (n=180) kadınlardan, %58,9‟unun (258) ise erkeklerden oluştuğu
görülmektedir. Katılımcıların %65‟,8‟i (n=288) bekârlardan oluşmakta iken %34,2‟si (n=150)
evlilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların aylık ortalama kazançları incelendiğinde,
katılımcıların %55‟i (n=242) gibi önemli bir çoğunluğunun 1001-2000 TL arasında ortalama
kazanca sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %36,8‟inin (n=161) lisans
mezunu olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise %29,5 ile (n=129) önlisans mezunları yer
almaktadır. Lise (%22,4) ve ilköğretim (%8,2) mezunlarının ise oranlarının daha düşük
olduğu görülmektedir. Lisansüstü eğitime sahip olanların ise araştırmaya katılanlar içinde
%3,2‟lik (n=14) bir paya sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 1 katılımcıların turizmde çalışma süreleri açısından incelenecek olursa, en büyük
grubu %26,9 (n=118) ile 3 yıldan az süredir çalışanların oluşturduğu görülmektedir. %24,4 ile
(n=107) 3-5 yıl arası ve 6-10 yıl arası çalışanlar ikinci sırada yer almışlardır. Çalışma süresi
arttıkça katılımcı sayısını azaldığı görülmektedir. Tablo 1‟de, son olarak, katılımcıların
çalıştıkları turizm işletmesi türü yer almaktadır. Veriler incelendiğinde katılımcıların
%53‟ünün (n=232) konaklama işletmelerinde çalıştıkları, %35,2‟sinin (n=154) ise seyahat
acentasında çalıştıkları görülmektedir. Diğer işletme türlerinin ise oranları oldukça düşük
kalmıştır. „Diğer‟ seçeneğini işaretleyen 16 katılımcıdan işletme türlerini belirtmeleri
istenmiştir. Katılımcıların; halı satış mağazası, restoran ve yat işletmesinde çalıştıkları tespit
edilmiştir.
Tablo 1: Tanımlayıcı Veriler (n/438)
Cinsiyet Dağılımı
Kadın
Erkek

f
180
258

%
41,1
58,9
%
65,8
34,2

Aylık Ortalama Gelir
1000 TL ve altı
1001-1500 TL arası
1501-2000 TL arası
2001-2500 TL arası
2501-3000 TL arası
3001 TL ve üzeri

f
66
120
122
63
31
36

%
15,1
27,4
27,9
14,4
7,1
8,2

Medeni Durum
Bekar
Evli

f
288
150

Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans Üstü

f
36
98
129
161
14

%
8,2
22,4
29,5
36,8
3,2

YaĢDağılımı
20 ve altı
21-30 arası
31-40 arası
41-50 arası
51 ve üzeri

f
35
213
110
50
30

%
8,0
48,6
25,1
11,4
6,8

Turizmde ÇalıĢma Süresi
3 yıldan az
3-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

f
118
107
107
66
26
14

%
26,9
24,4
24,4
15,1
5,9
3,2

ÇalıĢılan ĠĢletme Türü
Konaklama işletmesi
Seyahat acentası
Hava yolu işletmesi
Yer hizmetleri işletmesi
Diğer

f
232
154
10
23
16

%
53,0
35,2
2,3
5,3
3,7

Katılımcılara; gün, hafta ve yıl içerisinde en çok hangi zamanlarda boş zamana sahip
oldukları sorusu yöneltilmiştir. Bu soruda katılımcılara birden fazla seçenek işaretleme şansı
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verilmiştir. Cevaplara ilişkin verileri Tablo 2‟de takip etmek mümkündür. Tablo 2, öncelikle
gün bazında sahip olunan boş zamanlar açısından değerlendirildiğinde katılımcıların %65,75
(n=288) gibi önemli bir çoğunluğunun 18.00-24.00 saatleri arasında boş zamana sahip
oldukları görülmektedir. Bu saat aralığı her işletme türünde en yüksek grubu oluşturmakla
birlikte otel çalışanlarında %57,75‟e (n=134) düştüğü görülmektedir. Bu sonucun, diğer
turizm işletmelerine kıyasla otel işletmelerinin iş yoğunluğunun 24 saate yayılması nedeniyle
ortaya çıktığı şeklinde yorumlanması mümkündür.
Tablo 2 haftanın günleri açısından değerlendirildiğinde cumartesi günü dışında (%9,58)
oransal olarak dengeli bir dağılımın gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür. En çok
Çarşamba (%24,65) günü tercih edilirken, Cuma (%22,83) ve Perşembe (%21,23) günleri onu
takip etmektedirler. Tüm işletme türlerinde hafta sonları en az tercih edilen günler olmakla
birlikte, hava yolu ve yer hizmetlerinde çalışanların cuma ve cumartesi günlerini hiç tercih
etmedikleri gözlemlenmektedir. Turizm ve seyahat faaliyetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz
devam etmesi ve hafta sonu tatillerini bireylerin seyahat ederek geçirmek istemeleri, hafta
sonlarında turizm ve seyahat hareketlerinde bir yoğunlaşma meydana getirmekte ve bu
yoğunlaşma nedeniyle turizm çalışanları hafta sonu günlerini izin yaparak
geçirememektedirler.
Tablo 2 son olarak aylar bazında değerlendirildiğinde, %57,53 ile en çok tercih edilen
ayın ocak ayı olduğu görülmektedir. Şubat ayı %50,68 ile ikinci sırada yer alırken, aralık ayı
%47,71 ile üçüncü sırada tercih dilen ay olmuştur. Turizm işletmeleri bazında da benzer
durumun gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Ocak ayının tercihi otel iletmesinde çalışanlarda
%62,06‟ya çıkarken havayolu işletmelerinde çalışanların %100‟ü bu ayı işaretlemişlerdir.
Hava yolu işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri (Havaş, TAV, Çelebi vb.) ve „diğer‟
grubundaki işletmelerin hiç birinin mayıs, ağustos ve eylül aylarını tercih etmedikleri
görülmektedir. Haziran ve temmuz ayları ise hava yolu ve yer hizmetleri çalışanları tarafından
hiç tercih edilmeyen diğer ayları oluşturmuşlardır. Tablo 2 incelendiğinde, turizm
çalışanlarının çoğunlukla düşük sezon olarak adlandırılan kış ayarlında daha çok boş zamana
sahip oldukları görülmektedir. Yaz aylarında hemen hemen hiç boş zamana sahip olamayan
turizm çalışanları, kış aylarında bazı durumlarda işten ayrılmak zorunda kalmakta ya da
ücretsiz izine çıkarılabilmektedirler.
Tablo 2: Gün, hafta ve yıl içerisinde hangi sürelerde daha çok boş zamanının olduğunu
belirtiniz.
Gün Ġçerisinde BoĢZamana Sahip Olunan Saatler
Acenta
Hava Yolu ĠĢl. Yer Hizmetleri
f
%
f
%
f
%
f
%
6
26,08
07.00-12.00 49 21,12 18 11,68
3
30
2
8,69
12.00-18.00 63 27,15 21 13,63
10
100
17
73,91
18.00-24.00 134 57,75 114 70,02
Hafta Ġçerisinde BoĢZamana Sahip olunan Günler
Otel
Acenta
Hava Yolu ĠĢl. Yer Hizmetleri
f
%
f
%
f
%
f
%
29
12,5
38 24,67
3
30,00
6
26,08
Pazartesi
36 15,51 29 18,83
5
50,00
11
47,82
Salı
5
50,00
8
34,78
ÇarĢamba 54 23,27 39 25,32
58
25
27 17,53
2
20,00
4
17,39
PerĢembe
Otel

Diğer
f
%
3 18,75
2
12,5
13 81,25

Toplam
f
%
76 17,35
94 21,46
288 65,75

Diğer
%
12,5
12,5
12,5
12,5

Toplam
f
%
78 17,80
83 18,94
108 24,65
93 21,23

f
2
2
2
2
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Cuma
Cumartesi
Pazar

60
21
22

25,86
9,05
9,48

Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Otel
f
%
144 62,06
127 54,74
75 32,32
38 16,37
12
5,17
23
9,91
27 11,63
24 10,34
17
7,32
33 14,22
75 32,32
123 53,01

37
19
34

24,02
3 18,75
12,33
2
12,5
22,07
2
20,00
8
34,78 9 56,25
Yıl Ġçerisinde BoĢZamana Sahip Olunan Aylar
Acenta
Hava Yolu ĠĢl. Yer Hizmetleri
Diğer
f
%
f
%
f
%
f
%
75 48,70
10
100
11
47,82 12 75,00
65 42,20
8
80,00
15
65,21 7 43,75
51 33,11
5
50,00
2
8,69
5 31,25
27 17,53
2
8,69
2
12,5
6
3,89
3
1,94
2
12,5
6
3,89
2
12,5
8
5,19
8
5,19
34 22,07
3
30,00
4 25,00
71 46,10
5
50,00
3
13,04 9 56,25
65 42,20
5
50,00
4
17,39 12 75,00

100
42
75

22,83
9,58
17,12

Toplam
f
%
252 57,53
222 50,68
138 31,50
69 15,75
18 41,10
28
6,39
35
7,99
32
7,30
25
5,70
74 16,89
163 37,21
209 47,71

Katılımcılara boş zamanlarını ne tür etkinliklerle değerlendikleri sorusu yöneltilmiştir.
Bu soruya katılımcıların 5‟li likert ölçeği ile cevap vermeleri istenmiştir. Tablo 3‟de yer alan
veriler incelendiğinde katılımcıların en çok „dinlenme‟ (3,89) seçeneğini işaretledikleri
görülmektedir. Yürüyüş, spor gibi etkinliklerle örneklendirilebilecek „fiziksel etkinliklerin‟
aritmetik ortalaması ise 3,33 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal etkinlikler; arkadaş/akraba
ziyaretleri ve vakıf/dernek üyelikleri ile örneklendirilmiştir. Katılımcıların bu soruya ilişkin
aritmetik ortalamaları 3,49 olarak gerçekleşmiştir. Kültürel ve Sanatsal etkinlikler (3,01);
sinema/tiyatro/konsere
gitmek,
kitap/gazete/dergi
okumak
gibi
faaliyetlerle
örneklendirilirken, eğitici etkinlikler (2,84) dil/resim/enstrüman yada bir spor eğitimi alma
şeklinde örneklendirilmiştir.
Tablo 3: Katılımcıların Boş Zaman Değerlendirme Etkinlikleri
BoĢzaman değerlendirme etkinliği
Dinlenme
Sosyal etkinlikler
Fiziksel etkinlikler
Kültürel ve Sanatsal etkinlikler
Turistik etkinlikler
Eğitici etkinlikler

Toplam (n/438) Kadın (n/180) Erkek (n/258)
A.O
S.S
A.O
S.S
A.O
S.S
3,92
1,01
3,87
1,14
3,89
1,08
3,69
1,00
3,35
1,17
3,49
1,12
3,28
1,20
3,36
1,25
3,33
1,23
3,23
1,15
2,86
1,27
3,01
1,23
3,00
1,16
2,77
1,26
2,86
1,22
3,07
1,42
2,67
1,37
2,84
1,40

p
,66
,00
,52
,00
,06
,00

Katılımcıların boş zaman değerlendirme şekillerinin cinsiyetler açısından anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amacıyla Bağımsız İki Örnek T Testine
başvurulmuştur. Test sonuçlarını da Tablo 3‟de görmek mümkündür. Tablo 3 incelendiğinde
boş zaman değerlendirme etkinliklerinden; „sosyal etkinlikler‟, „kültürel ve sanatsal
etkinlikler‟ ve „eğitici etkinlikler‟de p değerinin 0,05‟den küçük olduğu görülmektedir. Bu
nedenle söz konusu faaliyetler için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildiğini
ifade etmek mümkündür. Farklılık tespit edilen faaliyetlere ait aritmetik ortalamalar
incelendiğinde ise kadın katılımcıların bu faaliyetleri gerçekleştirme yönünde erkek
katılımcılardan daha çok eğilimli oldukları görülmektedir.
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Tablo 4: Boş Zamanın Kimlerle Değerlendirildiği
BoĢzamanın kiminle değerlendirildiği
Özel arkadaşlar ile
Aile ile
Yalnız
İş arkadaşları ile
Akrabalar ile

Toplam (n/438) Kadın (n/180) Erkek (n/258)
A.O
S.S
A.O
S.S
A.O
S.S
3,87
1,06
3,93
1,03
3,83
1,08
3,32
1,33
3,40
1,28
3,26
1,36
3,17
1,28
3,22
1,18
3,13
1,35
3,05
1,23
3,18
1,14
2,95
1,29
2,45
1,24
2,52
1,31
2,40
1,19

p
,33
,30
,48
,06
,30

Katılımcıların boş zamanlarının nasıl değerlendirdikleri kadar bu zamanlarını kimlerle
paylaştıklarını tespit edilmesi de araştırma sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla
katılımcılara yine 5‟li likert ölçeği ile boş zamanlarında kimlerle birlikte oldukları sorusu
yöneltilmiştir. Soruya ilişkin verileri Tablo 4‟de incelemek mümkündür. Katılımcıların en çok
„özel arkadaşlar‟ (3,87) seçeneğine katılım gösterdikleri, „aile‟ (3,32) ve „yalnız‟ (3,17)
seçeneklerinin ise onu takip eden seçenekler olduğu görülmektedir. „İş arkadaşları‟ (3,05) ve
„akrabalar‟ (2,45) en az tercih edilen seçenekler olmuştur. Cinsiyet açısından bir farklılık olup
olmadığının tespit edilmesi amacıyla Bağımsız İki Örnek T Testi yapılmış ancak seçeneklerin
hiç biri için anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
Araştırmada katılımcıların boş zaman değerlendirme tutumlarının ölçülebilmesi
amacıyla Ragheb ve Beard (1982) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Orijinal ölçek
36 ifadeden oluşmakta ve ifadeler 3 faktör altında toplanmaktadır. Araştırmada öncelikle söz
konusu 36 ifadenin güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiş ve Alpha değerinin %95 olduğu
tespit edilmiştir. Bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunun göstergesidir. Ayrıca
KMO (,90) ve Barlett‟s Test of Sphericity (,00) değerleri verilerin faktör analizine uygun
olduğunu göstermektedir. Bu veriler elde edildikten sonra Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
gerçekleştirilmiştir. DFA, ifadelerin faktörleri açıklama oranları göz önünde bulundurularak
tekrarlanmıştır. Her bir tekrarda, birden fazla faktörü %40 üzerinde açıklayan ifadeler ve ifade
silinmesi durumunda varyans açıklama oranları yüksek tespit edilen ifadeler analizden
çıkarılmıştır. Sonuç olarak 8 ifadenin analizden çıkartılması gerektiği tepsi edilmiştir.
Analizden çıkarılan ifadeler; „Boş zaman aktivitelerim canlandırıcıdır.‟, „Boş zaman
aktiviteleri ile sık sık meşgul olmanın uygun olduğunu düşünüyorum.‟, „Boş zaman aktiviteleri
dikkatimin tamamını alıyor.‟ „İnsanlar çoğunlukla arkadaşlık ilişkilerini boş zamanlarında
geliştirirler.‟, „Zamanım ve param yetse daha yeni boş zaman aktivitelerine katılırım.‟,
„Seçme sansım olsa boş zaman ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir ya da çevrede yaşarım.‟,
„Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmak için boş zamanımın artması gerektiğini
düşünüyorum.‟, ve „İmkanım olsa boş zaman aktiviteleri için harcadığım zaman miktarını
artırırım.‟ifadeleridir.
Tablo 5: Boş Zaman Tutum Ölçeği Faktör Analizi
Faktörler
BiliĢsel
Boş zaman aktiviteleri kişisel gelişim için bir araç olabilir.
Boş zaman çalışma verimini artırır.
Boş zaman aktiviteleri bireylerin rahatlamasına yardımcı olur.
Boş zaman aktiviteleri sosyal ilişkiler için iyi bir fırsattır.
İnsanlar boş zaman aktivitelerine ihtiyaç duyar.

Faktör
I

Faktör
II

Faktör
III

,79
,77
,76
,75
,75
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Boş zaman aktiviteleri mutluluğu artırır.
,72
Boş zaman aktiviteleri önemlidir.
,72
Boş zaman aktiviteleri enerjiyi yenilemeye yardımcı olur.
,70
Boş zaman aktiviteleri sağlığa katkı sağlar.
,62
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmak zamanı akıllıca kullanmaktır.
,58
Boş zaman aktiviteleri bireyler ve toplum için faydalıdır.
,57
DavranıĢsal
Boş zaman aktivitelerine yönelik eğitim ve ön hazırlık için zaman harcayabilirim.
Meşgulken bile boş zaman aktivitelerine katılırım.
Boş zaman aktivitelerini daha iyi yapabilmek için bir seminer ya da kursa
katılabilirim.
Diğer aktiviteler arasında boş zamanıma yüksek öncelik tanırım.
Boş zaman aktivitelerine sık sık katılırım.
Boş zaman aktivitelerimde daha yeterli olabilmek için önemli derecede zaman ve
efor harcarım.
Plansız bile olsa bazı boş zaman aktivitelerine katılırım.
Gelir durumum müsaade ettiği ölçüde boş zaman aktivitelerimde kullanmak
üzere araç gereç satın alırım.
DuyuĢsal
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmaktan hoşlanıyorum.
Boş zaman aktivitelerim bana zevkli deneyimler sağlar.
Boş zaman aktivitelerim bana keyif veriyor.
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olduğumda zaman çok çabuk geçiyor.
Boş zaman aktivitelerime değer veririm.
Boş zaman aktivitelerimden hoşlanıyorum.
Boş zamanın benim için iyi olduğunu hissediyorum.
Boş zamanım boyunca kendim olabiliyorum.
Boş zaman aktiviteleri için harcadığım zamanın boşa geçmediğini hissediyorum.
Öz Değer (%)
42,45
Açıklanan Varyans (%)
27,09
C. Alpha
,92
KMO: ,90; Barlett‟s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 62,18

,80
,79
,79
,76
,72
,72
,59
,57

13,41
20,95
,89

,80
,78
,75
,68
,63
,58
,59
,53
,48
6,31
14,13
,87

DFA sonucu 28 ifadenin orijinal ölçekteki gibi 3 faktör altında toplandığı tespit
edilmiştir. Bu faktörler; „duyuşsal‟, „bilişsel‟ ve „davranışsal‟ olarak adlandırılmışlardır.
Faktörlerin varyansı açıklama oranı ise %62 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5). DFA sonucu
elde edilen 28 ifade güvenilirlik analizinde tabii tutulmuş ve Alpha değerinin %93 olarak
gerçekleştiği tespit edilmişti. Ayrıca, faktörlerinin iç tutarlılıklarının tespit edilebilmesi
amacıyla, faktörleri oluşturan ifadeler ayrı ayrı güvenilirlik analizine sokulmuştur. En düşük
değerin %87 olarak gerçekleştiği görülmüştür (Tablo 5). Bu sonuçlardan hareketle ölçeğin
yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür. DFA‟dan sonra elde edilen
faktörlerin analizlerde kullanılabilmesi için faktörleri oluşturan ifadelere ait değerlerin
aritmetik ortalamalarının alınması yöntemi ile sıralı hale getirilmeleri sağlanmış, bu yöntemle
üç faktöre ait üç ayrı değişken elde edilmiştir.
Tablo 6: Faktörlere Ait Aritmetik Ortalamalar ve Cinsiyetlere Göre Farklılıklar

DuyuĢsal
BiliĢsel
DavranıĢsal

Toplam (n/438)
A.O
S.S
4,10
4,15
3,48

,82
,71
,88

Kadın (n/180)
A.O
S.S
4,26
,70
4,24
,74
3,58
,91

Erkek (n/258)
A.O
S.S
3,99
,88
4,08
,68
3,41
,86

p
,00
,02
,04
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Faktörlere ait değişkenlerin aritmetik ortalamaları alınmış ve katılımcıların
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı Bağımsız İki Örnek T-Testi ile
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarını Tablo 6‟da incelemek mümkündür. Analiz sonuçlarında,
en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olan faktörün „bilişsel‟ (4,15) faktör olduğu,
„duyuşsal‟ın 4,10‟luk bir aritmetik ortalamaya, „davranışsal‟ faktörün ise 3,48‟lik bir
ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde
„duyuşsal‟ ve „bilişsel‟ faktörleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunduğu
tespit edilmiştir (p<0,05). Aritmetik ortalamalar incelendiğinde ise her iki faktörde de
kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 7: Eğitim Durumu Açısından Faktörler Arası Farklılık Analizi

DuyuĢsal

BiliĢsel

DavranıĢsal

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans

n
36
98
129
161
36
98
129
161
36
98
129
161

A.O.
3,95
4,11
4,19
4,07
4,22
4,25
4,29
3,95
3,61
3,77
3,52
3,21

S.S.
,89
,80
,75
,87
,59
,73
,57
,76
,95
,82
,90
,83

p
,53

,00

,00

Faktörlerin ilişkin eğilimlerin eğitim seviyelerine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğinin ölçülmesi için ise Anova analizine baş vurulmuştur. Ancak lisansüstü eğitime
sahip olan kişi sayısı (n=14) az olduğundan ve bu nedenle bu grubun diğer gruplarla
karşılaştırılması istatistiksel olarak doğru olmayacağından bu grup analizlerden çıkartılmıştır.
Diğer dört grup karşılaştırıldığında, „duyuşsal‟ faktör için gruplar arasında anlamlı farklılık
bulunmadığı (p>0,05), ancak „bilişsel‟ ve „davranışsal‟ faktörler için anlamlı farklılıklar
bulunduğu (p<0,05) tespit dilmiştir. Tespit edilen farklılıkların hangi gruplar arasında
gerçekleştiğini belirleyebilmek için ise Scheffe testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre
„bilişsel‟ faktörde anlamlı farklılık „lisans‟ grubu ile „önlisans‟ ve „lise‟ grupları arasında
gerçekleşmiştir. Gruplara ait aritmetik ortalamalar incelendiğinde „lisans‟ grubunun en düşük
aritmetik ortalamaya sahip olan grup olduğu görülmektedir. „Davranışsal‟ faktör için ise
anlamlı farklılığın „lise‟ ve „lisans‟ grupları arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Gruplara
ait aritmetik ortalamalar incelendiğinde; „lise‟ grubunun en yüksek, „lisans‟ grubunun ise en
düşük aritmetik ortalamaya sahip olan grup olduğu görülmektedir.
Araştırmada son olarak faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya konabilmesi için
korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Her iki analiz
sonuçları Tablo 8‟de birleştirilmiş halde verilmiştir. Tablo 8 ilk olarak korelasyon analizi
açısından değerlendirilecek olur ise er üç faktör arasında da istatistiksel olarak anlamlı
korelasyonların tespit edildiği görülmektedir (p<0,05). Korelasyonların tamamı pozitif yönlü
korelasyonlar olmakla birlikte en yüksek korelasyon „bilişsel‟ ve „duyuşsal‟ (%64) faktörleri
arasında gerçekleşmiştir. „Davranışsal‟ ve „bilişsel‟ faktörleri arasında %46, „davranışsal‟ ve
„duyuşsal‟ faktörleri arasında ise %43‟lük bir korelasyon tespit edilmiştir.
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Tablo 8: Faktörlere İlişkin Korelasyon ve Regresyon Analizleri Sonuçları
Bağımlı
DeğiĢken
Bilişsel
Davranışsal
Davranışsal
Davranışsal

Bağımsız
DeğiĢken
Duyuşsal
Bilişsel
Duyuşsal
(Sabit)
Duyuşsal
Bilişsel

Korelasyon Analizi
P.Corr.

p

Beta

,64
,46
,43

,00
,00
,00

,64
,46
,43
,85
,22
,31

Basit Doğrusal Regresyon
R2
t
p
F
(düzeltilmiĢ)
17,78 ,00
,41
316,30
10,90 ,00
,21
118,98
9,95 ,00
,18
99,00
3,77 ,00
4,09 ,00
,24
70,02
5,79 ,00

p
,00
,00
,00
,00

Korelasyon analizi faktörler arasındaki iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olup
olmadığı, eğer varsa bu ilişkinin derecesinin korelasyon katsayısı ile belirlenebilmesi
amacıyla gerçekleştirilir (Kalaycı, 2005: 115). Ancak bir korelasyon analizinde bağımlı ve
bağımsız değişken söz konusu değildir. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin
bir açıklanması ancak regresyon analizi ile mümkün olabilmektedir (Kalaycı, 2005: 199). Bu
nedenle araştırma faktörleri regresyon analizine tabii tutulmuştur. Araştırmada „duyuşsal‟
faktörün, „bilişsel‟ faktörü, „bilişsel‟ faktörün „ise „davranışsal‟ faktörü etkilediği
varsayılmaktadır. Bu varsayımın test edilmesi amacıyla 4 ayrı regresyon analizi
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak „duyuşsal‟ ve „bilişsel‟ faktörler arasındaki ilişki incelenecek
olur ise „duyuşsal‟ faktörün „bilişsel‟ faktördeki değişimleri %41 (R2) oranında açıkladığı
görülmektedir. Gerek t değerine ait ve gerekse F değerine ait anlamlılık düzeylerinin ise
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). „Bilişsel‟ faktörün „davranışsal‟
faktörü tek başına %21 oranında, „duyuşsal‟ faktörün ise „davranışsal faktörü tek başına %18
oranında açıkladığı görülmektedir. Her iki faktörün bir arada „davranışsal‟ faktördeki
değişimleri açıklama oranları ise %24 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar düşük olmakla
birlikte, p değerlerinden hareketle modellerin hepsinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
ifade etmek mümkündür. Beta değerleri incelendiğinde ise „davranışsal‟ faktör üzerinde
„bilişsel‟ faktörün (,31) daha çok etkisinin olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarından
hareketle regresyon analizi modeline ilişkin formülü: Davranışsal=,85+,22 duyuşsal+,31
bilişsel şeklinde oluşturmak mümkündür.
5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Araştırma verilerinden ortaya çıkan ilk önemli sonuç katılımcıların sahip oldukları boş
zaman dilimlerine ilişkindir. Turizm sektörünün kendine özgü koşullarına da bağlı olarak
katılımcıların önemli bir kısmın hafta sonu boş zamana sahip olamadıkları tespit edilmiştir.
Ayrıca yıl içerisinde en çok boş zamana sahip oldukları aylar Aralık, Ocak ve Şubat olarak
gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, katılımcıların başta aile olmak üzere sahip oldukları sosyal
çevreleri açısından değerlendirildiğinde daha çok anlam kazanmaktadır. Zira pek çok sektörde
çalışanların hafta sonları izinleri nedeniyle boş zamanları daha yüksektir. Ayrıca pek çok
sektörde yıllık izinler genellikte yaz aylarında gerçekleşmektedir. Turizm çalışanları açısından
ise bu sürelerin en yoğun süreler olduğu görülmektedir. Bu durum bir turizm çalışanının boş
zamanlarında aileleri ve turizm dışında çalışan sosyal çevreleri ile yeterince zaman
geçiremedikleri anlamına gelmektedir. Dolayısıyla turizm çalışanlarının sosyal çevre
bağlarında problemler yaşayacakları düşünülmektedir. Ayrıca yıl içerisinde boş zaman
sürelerinin dengeli dağılmıyor olması çalışanların uzun süreli boş zaman değerlendirme
faaliyetlerine (eğitim, spor vb.) katılamamaları problemini beraberinde getirecektir.
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Katılıcıların en çok yaptığı boş zaman değerlendirme etkinliğinin „dinlenme‟ olduğu
tespit edilmiştir. İkinci sırada ise arkadaş çevresi ile birlikte yapılan faaliyetler olarak
özetlenebilecek „sosyal etkinlikler‟ yer almaktadır. Dinlenme, Nash‟ın (1960) boş zaman
değerlendirme tipolojisinde „0‟ düzeyine denk gelmektedir. Diğer bir ifade ile katılımcılar
çoğunlukla boş zamanlarında hiç bir şey yapmamaktadırlar. Katılımcıların boş zamanları
aslında fiziksel açıdan çalışmaya hazır olabilmek için geçirdikleri zaman olarak
görülmektedir. Sosyal etkinliklerde de arkadaşlarla zaman geçirme söz konusu olduğundan
genelde bu tarz etkinliklerde de fiziksel ya da zihinsel açıdan aktif bir katılım söz konusu
olmamaktadır. Çoğunlukla spor faaliyetlerinin anlaşıldığı fiziksel etkinliklerde erkekler daha
aktif rol oynarken kültürel ve sanatsal etkinliklerde kadınların daha aktif olduğu
görülmektedir. Ancak aritmetik ortalamalar incelendiğinde; kültürel ve sanatsal, turistik ve
eğitici etkinliklerde katılımcıların hemen hemen hiç yer almadıklarını ifade etmek
mümkündür. Bu sonuç aslında turizm çalışanlarının boş zamanlarını ne kadar kalitesiz
değerlendirdiklerinin bir göstergesidir. Kalitesiz geçirilen boş zaman, bireyin psikolojik ve
sosyal gelişimi açısından da önemli olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.
Araştırmada, tutumu oluşturan „duyuşsal‟, „bilişsel‟ ve „davranışsal‟ olmak üzere üç öğe
tespit edilmiştir. Katılımcıların söz konusu üç öğeden „duyuşsal‟ ve „bilişsel‟ öğelere katılım
düzeylerinin „davranışsal‟ öğeye katılım düzeyinden çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuç, katılımcıların boş zamanlarının değerlendirme konusunda olumlu duygu ve
düşüncelere sahip olmalarına rağmen bu duygu ve düşünceleri davranışa dönüştürme
konusunda yeterli eğilime sahip olmadıklarının bir göstergesidir. Her üç öğede de kadın
katılımcıların erkek katılımcılardan daha yüksek ortalamalara sahip olması, kadınların boş
zaman değerlendirme faaliyetlerine katılım konusunda daha istekli olduklarının bir
göstergesidir.
Korelasyon analizi sonuçlarında tutum öğeleri arasında orta düzeyde korelasyonlar
tespit edilmekle birlikte en yüksek korelasyonun bilişsel ve duyuşsal öğeler arasında
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürde farklı alanlarda yapılan tutum çalışmaları
tarafından da desteklenmektedir (Ajzen ve Fishbein 1970). Bireyin sahip olduğu bilgiler
duygularını, duyguları ise bilgilerini olumlu yönde etkilemektedir. Davranışsal öğe ile diğer
öğeler arasında ise literatüre paralel olarak orta düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir
(Urban 1991; Bamberg 1996; Wicker 1969). Bu sonuç turizm çalışanlarının boş zaman
değerlendirme faaliyetlerine karşı her ne kadar olumlu bilgi ve duyguya sahip olsalar da her
zaman bu bilgi ve duyguların davranışa dönüşemediğinin bir göstergesidir. Regresyon analizi
sonuçları ise bilişsel öğenin davranış üzerinde daha yüksek bir etkiye sahip olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla bireyde boş zaman faaliyetlerine katılım düzeyinin arttırılabilmesi
için bilişsel öğeye öncelik verilmesi, bireyin boş zaman faaliyetlerinin faydaları ve önemi
konusunda bilgi düzeyinin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, turizm çalışanlarının bireysel gelişimlerini sağlayabilmeleri, psikolojik ve
sosyal tatmin yaşayabilmeleri, kariyer gelişimleri ve mesleki performanslarını arttırabilmeleri
amacıyla boş zaman değerlendirme faaliyetlerine karşı olumu tutum geliştirmelerinin
sağlanması önem taşımaktadır. Bu amaçla öncelikle turizm çalışanlarının çalışma saatleri ve
haftalık/yıllık izin sürelerinin düzenlenmesi ve meslek yasası ile koruma altına alınması
gerektiği düşünülmektedir. Çalışanların boş zaman faaliyetlerine karşı olumlu tutum
geliştirmeleri ise turizm işletmeleri ve turizm eğitimi veren kurumların bu soruna eğilmeleri
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ile mümkün olabilecektir. Turizm işletmeleri hâlihazırda kendi çalışanlarına yönelik „personel
geceleri‟, „turnuvalar‟, „hizmet içi eğitimleri‟ vb. isimler altında boş zaman değerlendirme
etkinlikleri düzenlemektedir. Ancak özellikle düşük sezonlarda personelin ücretsiz izne
ayrılması ile birlikte üç aya yakın bir süre büyük bir boş zaman dilimine sahip olduğu ve bu
dilimi atıl bir şekilde geçirmek yerine değerlendirilebilmesi için turizm işletmeleri tarafından
yöntemler geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Aynı zamanda turizm eğitimi veren
kurumların öğrencilere kariyer gelişimi yanında bireysel gelişimlerinin de önem taşıdığı
anlatılmalı, bireysel gelişimlerini sağlayabilmek için boş zamanlarının nasıl
değerlendirebilecekleri konusunda yol ve yöntemler gösterilmelidir.
Literatürde turizm çalışanlarının boş zaman tutumlarının ölçüldüğü benzer bir çalışmaya
rastlanmamış olması nedeniyle çalışma bu alanda literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır.
Farklı turizm işletmeleri çalışanlarının karşılaştırılması da araştırmanın özgün yanını
oluşturmaktadır. Ancak örneklemde bazı turizm işletmelerinden çok düşük sayıda geri
dönüşler olması bu turizm işletmelerinin temsil gücünü zayıflatmıştır. Bu durum araştırmanın
önemli bir sınırlılığını oluşturmaktadır. İleride bu alanda yapılacak çalışmalarda farklı turizm
işletmelerinden daha yüksek derecede katılımın sağlandığı örneklemlerin oluşturulmasının
literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma bir tutum belirleme
çalışması olması nedeniyle katılımcıların tutumları farklı faktörlerle ilişkilendirilmemiştir.
İleride yapılacak çalışmalarda turizm çalışanlarının boş zaman tutumlarının iş
memnuniyetleri, performansları vb. farklı faktörlerle ilişkilendirilmesinin anlamlı sonuçlar
ortaya koyacağı düşünülmektedir.
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ÇİVİ YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ASUR ve MUŠKİLERİN ANADOLU’YA
HÜKMETME ÇABALARI
Suzan AKKUŞ MUTLU*
ÖZ
MÖ. 1200 yılında meydana gelen Egeli Kavimler Göçü sonucunda Hitit Devleti’nin yıkılmasıyla
Anadolu’da Geç Hitit Beylikleri dönemi baĢlamıĢtır. Bu beylikler zaman zaman değiĢen siyasi güçlerine göre
Muški, Urartu ve Asur’un hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıĢlardır. Asurlular’ın Anadolu’ya hâkim olma
sürecinde en büyük rakiplerinden biri olan Muškiler, pek çok kez bölgedeki kavim ve devletlerle Asurlular’a
karĢı ittifaklar kurarak, onların Anadolu’da bir güç olmasını önlemeye çalıĢmıĢtır. Asur’un Anadolu’ya
hükmetme çabası sırasında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelen Ġskit ve Kimmerler Asur için büyük tehdit
unsuru olmuĢlardır. Hatta bu kavimlere karĢı Asur’a yaklaĢması tehlikenin ne denli güçlü olduğunun da
göstergesidir. Bu çalıĢmada, dönemin çivi yazılı kaynaklarındaki bilgiler ıĢığında, Asur ve Muškilerin
Anadolu’ya tek baĢlarına hükmedebilme adına aralarındaki mücadeleler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muški, Asur, Eski Anadolu, Geç Hitit Beylikleri, Çivi Yazılı Kaynak.

DOMINATION EFFORTS OF ASSYRIANS AND MUSKIS TO ANATOLIA IN
LIGHT OF CUNEIFORM SCRIPT SOURCES
ABSTRACT
As a result of the migration of Aegean tribes at 1200 BC, Hittites was destroyed and era of late Hittite
beylics started in Anatolia. These beylics had to accept the dominancies of Muskis, Urartians and Assyrians from
time to time depending on their changing political powers. Muskis who were one of the biggest rivals of
Assyrians regarding domination of Anatolia, established alliances many times with the tribes and states in the
region against Assyrians in order to prevent them to become a power in Anatolia. During domination effort of
Assyrians in Anatolia, Scythians and Cimmerians who arrived to Anatolia over Caucasus Mountains. The move
of these tribes against Assyrian border shows how strong the threat was. In this study the struggles between
Assyrians and Muskis for dominating Anatolia on their own will be handled in light of the info obtained from
cuneiform script sources of the era.
Key Words: Muški, Asur, Ancient Anatolia, Late Hittite Principalities, Cuneiform Sources.

GİRİŞ
MÖ. XIV. yüzyılda Hitit Devleti’nin Hurrri Mitanni Devletine son vermesinden sonra
güçlenen Asurluların, MÖ. XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya siyasi olarak hükmetme
gayreti görülmektedir. Bu dönemin sonlarında Trakların hâkimiyeti altında bulunan Balkan
Yarımadası’nın güney batı bölgeleri Ġlliryalılar tarafından iĢgaledilmiĢtir. Bu iĢgal sonucunda
yerlerinden oynayan Trak kabileleri en çok da Brigler ya da Frigler, boğazlar üzerinden
Anadolu’ya geçerek ülkenin batısında ve kuzeyinde bulunan bazı savaĢçı kabileleri de
yanlarına alarak tarihe Deniz Kavimleri Göçü ya da Egeli Kavimler Göçü olarak geçecek bir
hareketi baĢlatmıĢlardır (Mansel, 1971: 88; MemiĢ ve Bülbül, 2014: 108, 109). Ekonomik
nedenlerden dolayı gerçekleĢen Egeli Kavimler Göçü neticesinde Asur’un en güçlü
rakiplerinden Hitit Devleti yıkılırken, Mısır da eski gücünü kaybetmiĢtir. Hitit Devleti’nin
yıkılması Anadolu’da büyük bir kargaĢa dönemini de beraberinde getirmiĢtir. Bu süreçte
Mitanni ve III. Babil (Kaslar) devletleri de tarih sahnesinden çekilmiĢlerdir. Ön Asya’daki bu
siyasi karıĢıklık Anadolu’ya hükmetme arzusunda olan Asur Devleti için bulunmaz bir fırsat
olmuĢtur. Ancak Akdeniz ve Anadolu ticaretine hâkim olmak isteyen Asur’un amacına
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ulaĢması o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu defa yeni bir tehdit olan Arami göçleri
baĢlamıĢtır. Sami kökenli kavimlerden biri olan Aramilerin ana yurtlarının neresi olduğu
konusunda da kesin bilgilere sahip değiliz. Ġlk zamanlar Arabistan yarımadasında yaĢadıkları
daha sonra Kuzey Suriye bölgesine göç ettikleri düĢünülmektedir. Sami kavimlerinin üçüncü
büyük göçünü teĢkil eden Arami Göçleri aralıksız asırlarca devam etmiĢtir. Bu da Asur
Devleti’nin zaman zaman ilerlemesine zaman zaman da güç kaybetmesine neden olmuĢtur.
Özellikle MÖ. XI ve X. yüzyıllar bir Arami Çağı olmuĢtur(MemiĢve Bülbül, 2014: 135-137;
Bülbül, 2014: 22; MemiĢ,2012a: 128). MÖ. XII. yüzyılın baĢlarından itibaren Asur, Arami
tehdidini yakından hissetmeye baĢlamıĢtı. Zira Aramiler ülkeye baskınlar yapıyor, kentleri
yakıp yıkıyor, halkı köleleĢtiriyor ve hayvan sürülerini alıp gidiyorlardı. Bu akınlar MÖ. X.
yüzyılda azalmaya baĢladı. YavaĢ yavaĢ eski gücüne kavuĢan Asur MÖ. IX. yüzyılda
Aramiler üzerine seferler düzenleyerek onları itaat altına aldı. Ancak bu göç hareketleri güç
kaybetmesine sebebiyet verdi ve Anadolu üzerindeki emellerine tam anlamıyla ulaĢmalarını
engelledi (Diakov ve Kovalev, 2008: 198).
MÖ. I. bin yıla gelindiğinde, Anadolu’da Frig ve Urartu Devleti; Hitit Devleti’nin
yıkılmasından sonra ise Geç Hitit Beylikleri adı verilen yeni siyasi teĢekküller dönemi
baĢlamıĢtır (MemiĢ, 2013). Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan beylikler zaman
zaman değiĢen siyasi güçlerine göre Muški, Urartu ve Asur’un hâkimiyetini kabul etmek
zorunda kalmıĢlardır. Asur’un Anadolu’ya hâkim olma sürecinde en büyük rakibi olan
Muškiler, pek çok kez bölgedeki kavim ve devletlerle Asur’a karĢı ittifaklar kurarak,
Asurluların Anadolu’da bir güç olmasını önlemeye çalıĢmıĢtır. Ayrıca Muškilerin, ticaret
yollarının kavĢak noktasında bulunması, Ege ve Ön Asya ülkeleri arasında bağlantıyı
sağlaması çevresindeki devletlerle olan iliĢkilerinde de belirleyici bir rol oynamıĢtır (Sevin,
1982: 230; MemiĢ,2012a: 129; MemiĢ, 2012b:217).
MÖ. VIII. yüzyılda Gordion merkez olmak üzere Gordios’un liderliğinde devlet kuran
Friglerin aslında Anadolu’ya ilk giriĢleri Hitit Devleti henüz yıkılmamıĢken IV. Tuthalya’nın
krallığı sırasında, MÖ. 1240’lardan önce Frig-Troya ittifakının Amazonlara karĢı Sakarya
Nehri kıyısında verdikleri savaĢ sırasında gerçekleĢti (MemiĢ ve Bülbül: 2014: 147).
Homeros, bu kavmin daha sonra MÖ. XIII. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleĢen Troya savaĢı
sırasında, Troyalıların yanında Akalara karĢı savaĢtığını belirtmektedir (Ayrıntılı bilgi için
Homeros’un Ġlyada Destanı’na Bakınız. Homeros, Ġlyada: 184 vd.). Friglerin kimliği
araĢtırmacılar arasında tartıĢma konusu olmuĢtur. Bir kısım bilim adamı bu krallığın çeĢitli
konfederasyonlardan oluĢtuğunu ileri sürmektedir. Bu ihtimale göre batıda Gordion merkez
olmak üzere Frigler, Doğu ve Güneydoğu kanadında ise Muškiler ve Tabal krallığı
bulunmaktadır. Bazı bilim adamları ise, Mita adının Grek kaynaklarında geçen Frigyalı
Midas’ın Asurcası olduğunu ve bölgedeki konfederasyonları bir araya getirerek devleti
kurduğunu söylemektedirler. Bu fikirlerini, Asur kaynaklarında Frig adından hiç söz
edilmemesine ve Muški ile Tabal’ın ayrı topluluklar olarak belirtilmesine, ayrıca Asur
kaynaklarında geçen Muškili Mita ile Grek kaynaklarında geçen Frigyalı Midas hakkında
anlatılanların uyuĢmasına, bu iki kralın egemenlik yıllarının tutmasına dayandırmaktadırlar.
Dolayısıyla Muškilerin Frigler, kralları Mita’nın da Midas olabileceği konusunda görüĢler
ortaya atılmıĢtır (Yıldırım, 1996: 128, Ġplikçioğlu, 1994: 77, Çapar, 1986: 342, MuĢkiler’in
kökeni hakkında tartıĢma ve görüĢler için bkz. Sevin, 1991: 87 vd.; Fiedler, 2005: 395-396,
Sevin, 2003: 240; Summers, 1994: 246; MemiĢ,2012b: 219; Desti, 2009: 119). M. J. Mellink,
Midas ile Mita’nın aynı kiĢiolduğunu bu kralın hem Frigler hem de Muškileri yönettiğini ileri
sürmektedir (Mellink, 1965: 317-325). Bu görüĢüilk öne süren ise Hugo Winckler’dir. D. G.
538

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN
http://www.akademikbakis.org

Hogart, bu görüĢlerden farklı olarak Mita kelimesinin Hititler’in Labarna’sı veya Romalıların
Sezar’ı gibi bir Ģahıs ismi iken daha sonra bir unvan haline geldiğini ileri sürmektedir
(Hogarth, 1970: 503). Veli Sevin, Ege Göçlerinden sonra Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden
gelip Elazığ bölgesine yerleĢenlerin Muški, batıdan Makedonya’dan gelenlerin ise Frig adıyla
anıldığını belirtmektedir (Sevin, 2003: 239). Recep Yıldırım da bu kavmin I. Tiglath-pileser
(MÖ. 1114-1074) döneminde Elazığ, MuĢ, Bingöl bölgesinde olduklarını ifade etmektedir
(Yıdırım, 1996: 126). Ekrem MemiĢ ise, Gaškalar’ın bir kısmının Hitit Devleti’nin
yıkılmasını takip eden yıllarda Orta Anadolu’ya indiklerini ve bazı Hitit Ģehirlerini iĢgal
ettiklerini, bir kısmının ise doğuya doğru hareket ederek, kendilerine yeni yurtlar bulduklarını
ileri sürerek, Doğu Anadolu Bölgesi’ne göç eden Gaškalar’ın Asur metinlerinde zikredilen
Muškiler olabileceğini ifade etmektedir. Salih Çeçen’de bu konuda Ekrem MemiĢ ile aynı
görüĢü taĢımaktadır (P. Bülbül, 2010: 87; MemiĢ ve Bülbül, 2014: 152). Diğer yandan
Gordion kazılarında biri tek renkli, diğeri boyalı olmak üzere iki çeĢit seramiğin bulunması
bunların iki ayrı kavme ait olduğunu, buna göre gri renkli seramiklerin Muškilere, boyalı
seramiğin de Friglere ait olduğu kanaatini uyandırmıĢtır (P. Bülbül, 2010: 87).
Biz de bu çalıĢmamızda Friglerle Muškilerin kökeni kesin olarak ispat edilinceye kadar
Asur ve Muškilerin Anadolu’daki faaliyetleri hakkında bilgi verirken Asur krallarının
bırakmıĢoldukları çivi yazılı kaynaklara dayanarak Frig yerine Muški, Midas yerine ise Mita
isminin kullanılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.
Orta Asur Döneminde Asur-Muški Mücadelesi
MÖ. 1500 yıllarından itibaren Hurri-Mitanni Devleti’nin hâkimiyeti altında kalan Asur
Devleti uzun bir süre uluslararası iliĢkilerden uzak kalmıĢtır. Ancak MÖ. XIV. yüzyıldan
itibaren Hititlerin, Hurri-Mitanni Devleti’ni zayıflatmaları Asur’un yeniden Anadolu’daki
emellerini elde etmek için siyasi arenada yer almasını sağlamıĢtır. Orta Asur krallığı I. Adadnirari döneminden itibaren Mezopotamya’nın en güçlü devleti olmuĢtur. Bu dönemin son
güçlü kralı I. Tiglath-pileser (MÖ. 1114-1074) tahta geçtikten sonra Asur, Mezopotamya’daki
siyasi üstünlüğü geçici bir süre için elinde tutmuĢtur(Köroğlu, 2010: 131-136). Bir taraftan
Fırat’ın ötesinde Aramilerle savaĢırken, bir taraftan da Urartu ve Muški kabileleriyle savaĢan
Asur kralı I.Tiglath-pileser (MemiĢ, 2012a: 129; Sever, 2008: 72), Muškilere karĢı yaptığı
savaĢları anlattığı çivi yazılı kaynaklarında Ģöyle söylemektedir:
“50 sene önce Alzi (Hitit dönemi Alşe-Elazığ) ve Kutmuhki (Klasik Kommagene)
memleketlerine kadar sokulan Muškilerin 20 bin kişilik ordusunu mağlup ettim ve 5 Muški
kralını esir aldım” (ARAB I, No. 221).
Asur kralı I. Tiglath-pileser’e ait bu yazıtta ilk kez Asur kaynaklarında Muškilerden
bahsedilmektedir. Ġki taraf arasındaki savaĢınnedeni ise Muškilerin göçebe kabileler halinde
Anadolu’yu kat etmeleri ve Fırat’ı geçerek Kutmuhki (Kommagene) bölgesini istila
etmeleridir. Yapılan savaĢneticesinde Muškiler büyük bir bozguna uğratılmıĢve kralları esir
edilmiĢtir (Ġplikçioğlu, 1994: 77). Bu dönemde Urartular henüz siyasi birliklerini
kuramamıĢlardı. Fakat MÖ. IX. yüzyıla kadar Asur Devleti’nin bütün gücünü Arami
kabileleriyle mücadeleye harcaması ve Doğu Anadolu bölgesindeki kavimleri ihmal etmesi
Urartuların giderek güçlenmelerine ve II. Asurnasirpal zamanında (MÖ. 884-859) merkezi bir
devlet kurmalarına fırsat vermiĢti. Asur’un kuzey bölgesinde kurulacak olan bu devlet daha
sonraki dönemde Geç Hitit Beylikleri ve Orta Anadolu bölgesinde bulunan Muškiler ile
ittifaklar kurarak Asur’un Anadolu’ya hâkim olma sürecinde karĢısındaki en güçlü
rakiplerinden biri olacaktı (MemiĢ, 2012a: 129).
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Muškiler, I. Tiglath-pileser ile yaptıkları savaĢıkaybetmiĢler ancak yok edilmemiĢlerdi.
Yeni Asur döneminde zaman zaman Friglerle adları anılan bir toplum olarak varlıklarını
devam ettirmiĢlerdir. Orta Asur döneminin son güçlü kralı I. Tiglath-pileser bir yandan
Aramilerle diğer yandan Muškilerle savaĢarak Asur ülkesinin karĢı karĢıya kaldığı büyük
sorunları çözüme kavuĢturmak istemiĢtir. Ancak bu çalar yetersiz kalmıĢve onun iktidarından
sonra Asur Devleti hızla güç kaybetmeye baĢlamıĢtır (Köroğlu, 2010: 137).
Yeni Asur Döneminde Asur- Muški Mücadelesi
I. Tiglath-pileser’den sonra tahta geçen II. Adad-Nirari (MÖ. 911-891) dönemine
tarihlenen anallar, kralın inĢaat faaliyetleri hakkında bilgi verirken, “Kırık Obelisk” adı
verilen belgede Muškilerle mücadelesinden bahsetmektedir. Asur Devletinin en güçlü olduğu
dönemlerden biri II. Tukulti-Ninurta döneminde yaĢanmıĢtır. Kral anallarında Muškilerle
yaptığı savaĢtaonların sığırlarını, koyunlarını ve her türlü mallarını yağmaladığını, insanları
esir aldığını, Ģehirlerini ve ekinlerini ateĢle yaktığını anlatmaktadır. Ayrıca Muškilerin
kendisine ödedikleri vergiyi iki katına çıkardığından bahsetmektedir. Aynı yazıtta ikinci bir
sefer daha düzenlediğini belirten kralın, maalesef yazıt kırık olduğu için bu seferindeki
icraatları hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır ( ARAB I, No. 132. Adı geçen bölgelere
yapılan seferler Grayson, 1991: 176-178’de anlatılmaktadır).
Daha sonraki dönemde Asur tahtına geçen II. Asurnasirpal (MÖ. 884-859) döneminde
de Asur’un Muškilerle mücadelesi devam etmiĢtir. Kralın Kalah’taki, (Nimrut) Urta
Mabedi’nin giriĢkısmında yer alan taĢlar üzerine yazılan kitabesinde büyük tanrılar Assur ve
Ġštar’ın isteği üzerine Ninive’den yola çıktığını, Dicle nehrini geçip Kutmuhi memleketine
yaklaĢtığını, Kutmuhi ve Muški memleketlerinden bakır kaplar, sığırlar, koyunlar ve Ģarabı
vergi olarak aldığını ifade etmektedir (ARAB I: No. 143,144).
Asur ülkesinde III. Salmanassar döneminden itibaren yaĢanan iç problemlerden dolayı
Asur güç kaybetmeye baĢladı. III. Adad-nirari tahta geçtikten sonra, MÖ. 826-820 yılları
arasında da isyanlar devam etti. Bu dönemde valiler güç kazanmıĢlardı. Hatta bazıları
krallardan bile daha etkin rol oynamıĢlardı. Bu valilerin en güçlüsü, baĢvezir Šamši-ilu’ydu
(Grayson, 1996:203 vd.; Özkaya,1995: 9. ġamĢi-Ġlu’nun batı seferleri için bkz.. Hawkins,
2008: 404-405). Fırat kıyısındaki Kar-Šulmanu-ašerid'den (eski Til Barsip), Asur krallığının
batı kesimini yöneten Šamši-ilu, seferlerini anlatan kayıtlarda kraldan hiç söz etme gereğini
bile duymamıĢtır. Anallarında pek çok kez Hatti memleketine sefer yaptığını, bir yıl içinde
Amurru ve Hatti coğrafyalarını zapt ettiğini, onlardan gümüĢ, bakır, demir ve çeĢitli giysiler
aldığını ve onları vergiye bağladığını belirten Šamši-ilu, Muškilerden düĢman bir kavim
olarak bahsetmektedir (Grayson, 1996: 232. III. Adad-Nirari’nin seferleri için bkz. Grayson,
1996: 200-235).
III. Tiglath-pileser (MÖ. 745-727) döneminde Anadolu’ya düzenlenen seferler Muškili
Mita’nın ülkesine yakın bir tehlike oluĢturdu. Bu sebeple Mita, Asur’la mücadeleden
kaçınarak Frigya’nın doğusundaki tampon bölgelerdeki çeĢitli küçük devletlerle, Asur’un
ezeli düĢmanı Urartu gibi, ittifaklar kurarak onların daha sonraki dönemde Sargon’a karĢı
isyan etmelerine zemin hazırladı. Bu devletler, Asur’a düĢman olan büyük güçler arasında bir
savaĢ alanı haline geldi (Grayson, 1987: 33; Kınal, 1998: 253; Çilingiroğlu, 1977: 237;
Lunckenbill, II, 1926: 7). Yeni Asur devrinin en güçlü krallarından biri olan II. Sargon (MÖ.
721-705)’un anallarında da yukarıda bahsettiğimiz Muškili Mita’dan söz edilmektedir. Tahta
geçtikten sonra babasının fetih politikasını aynen devam ettiren II. Sargon dıĢpolitikada farklı
bir yol daha çizdi (MemiĢ, 2013: 207; Çilingiroğlu, 1997: 41. Babasının fetih politikasını
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aynen devam ettiren Sargon, dıĢ politikada da hedef büyüterek, Ön Asya’nın en büyük
imparatorluğunu oluĢturmayı amaçlamıĢtır). Bu döneme kadar Asurlular Anadolu’ya ganimet
elde etmek ve ticaret yollarının denetimini elinde tutmak amacıyla seferler düzenliyordu.
Ancak Sargon, Kuzey Mezopotamya, Suriye, Anadolu, Filistin ve Mısır’ı elde ederek bütün
Yakın Doğu’yu hâkimiyeti altına almak ve büyük bir Asur imparatorluğu kurmak istiyordu
(Grayson, 1987: 131; Bing, 1987: 63). Bu politika değiĢikliği neticesinde hâkimiyet kurmak
istediği alanın merkezinde Güney Anadolu ve Toroslar bölgesi yer almaktaydı. Dolayısıyla
bölge büyük mücadelelerin yapıldığı bir alan haline geldi (Kurt, 2010b: 69-88).
MÖ. XII. yüzyılda Anadolu’ya geldikleri kabul edilen Muškiler, II. Sargon zamanında
bölgedeki Asur çıkarlarına zarar veren önemli bir güç durumuna gelmiĢti. Güney Anadolu ve
Toroslar bölgesi jeopolitik konumu ve zengin maden yatakları nedeniyle Asur, Muški ve
Urartular arasında mücadele sahasını oluĢturmuĢtur. II. Sargon bölgede kendi aleyhine
ittifaklar kuran bu kavimlerin etkisini azaltmak için seferler düzenlemiĢtir. Tabal, Que ve
Hilakku’nun bulunduğu coğrafya Asur’un Anadolu ile iletiĢimini sağlayan önemli bir yerdi.
Ayrıca bölgenin orman zenginlikleri, maden kaynakları ve iyi cins atları ve Bulgarmaden
gümüĢü dönemin uluslararası ticaretinde oldukça önemliydi. Tüm bunlar II. Sargon
döneminden itibaren Anadolu politikasının öncelikli hedefini oluĢturuyordu. Bölgenin
zenginliklerine hükmetme isteği Muškiler, Urartular ve Ġonyalılar ile Asur’u karĢı karĢıya
getirdi (Kurt, 2010b: 71, 72).
Geç Hitit Beylikleri içerisinde en batıda yer alan Tabal ülkesinin jeopolitik konumu ve
zengin doğal kaynakları sebebiyle Asur, Muški ve Urartu devletlerinin mücadele sahasını
oluĢturması sınırlarının belirlenmesini güçleĢtirmiĢtir (Kurt, 2010a: 128). Bu nedenle özellikle
de Asur sürekli olarak bölgeye müdahale etmiĢtir. Sargon’un ilk saltanat yıllarında Geç Hitit
Beyliklerinden Hilakku, Tabal kralı Hulli’nin oğlu Ambaris’e verilmiĢti. Asur kralı kızı AhatabiĢa’yı Ambaris ile evlendirmiĢ, Hilakku’yu da çeyiz olarak vermiĢti. Daha sonra ise
Ambaris vefasız çıkmıĢ ve Asur’a karĢı isyan etmiĢtir. Bu dönemde Anadolu’nun güçlü
devletleri olan, Batı ve Orta Anadolu’da hüküm süren Muški kralı Mita, Doğu Anadolu
bölgesinde hüküm süren Urartu kralı Rusa ile birleĢerek Asur’a karĢı ittifak kurmuĢtur
(Mellink, 2008: 622; AkkuĢ,2011: 262; Kurt, 2009a: 330; ARAB II, No. 8; Weeden, 2010:
42; Macqueen, 2013: 172). MÖ. I. bin yılda bölgedeki büyük güç olan Asur’un Anadolu’daki
yayılmacı politikasına karĢıengel olmaya çalıĢan krallıklara Tabal’ın da tam destek verildiği
görülmektedir. Bu ittifağa Sinuhtu kralı Kiakki ve KargamıĢ kralı Pisiris’te katılmıĢtı. II.
Sargon kendisine karĢı oluĢturulan düĢman birliğine MÖ. 718 yılında yaptığı bir seferle ilk
darbesini vurdu. Kral Kiakki’nin Ģehri Sinuhtu (Aksaray)’yu, Atuna (Tyana/Kilise-hisar)’lı
Matti’ye verdi. II. Sargon asıl seferini MÖ. 717 yılında Urartulu Rusa ve Muškili Mita ile
ittifak yapan ve kendisine karĢıisyan eden KargamıĢlıPisiris üzerine yaptı (ARAB II, No. 8;
Smite,1970: 54; Çilingiroğlu, 1977: 237; Kurt, 2009b: 10). Ancak Pisiris müttefiklerinden
yeterince yardım alamadığı için Asurla mücadelesini kaybetti. Mezopotamya, Akdeniz ve
Anadolu ile önemli ticaret bağlantıları olan KargamıĢ, demir iĢçiliğinde oldukça önemli bir
yer olan MaraĢ bölgesini de kontrol ediyordu. Asur buraya hâkim olursa hem Akdeniz
ticaretinde önemli bir noktayı kontrol edebilecek hem de batıya giden yolları
denetleyebilecekti (Çilingiroğlu, 1977: 237; Delaporte, 1936: 328). Sargon, bu seferi
neticesinde KargamıĢ’ı ele geçirerek kralını tahttan indirip Asur’a bağlamıĢtı. Daha sonra
bölgeye çok sayıda Asur’dan getirdiği insanları yerleĢtirdi.
Ġnsan yerleĢtirme politikası da aslında Asur’un önemli politikalarından birini
oluĢturmaktadır. Fethedilen bölgelerdeki insanları sürgüne gönderip bu bölgelere Asurluları
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yerleĢtirmesi aslında bir nevi fethedilen yerlerin tamamen AsurlaĢtırılmaya çalıĢıldığının da
göstergesidir (Cancik-Kırscbaum, 2004: 86). Zaten Sargon dönemiyle birlikte Asur’un
Anadolu politikası tamamen değiĢmiĢti. Artık seferler bölgedeki kavim ve devletleri haraca
bağlayarak ganimet elde etmek için değil, bölgede büyük bir Asur imparatorluğu kurmak
istiyordu. Ayrıca II. Sargon’un KargamıĢ’ı ele geçirmesi sırasında müttefiklerinin yardım
gönderememeleri Asur ordusunun merkezden uzakta olmasına rağmen ne denli güçlü
olduğunun da göstergesidir (Smite, 1970: 56; Kurt, 2010b: 74, 75; Bing, 1987: 63; MemiĢ,
2012b: 242; Macqueen, 2013: 173).
II. Sargon’un Korsabatta bulunan yazıtında bu seferi ile ilgili Ģöyle söylemektedir:
"Krallığımın başlangıç yılından 15. yılına kadar………Assur boyunduruğunu reddeden
ve tributunu vermeyen Sinuhtu şehrinden Kiakkiyi 30 savaş arabası ve 7350 askeri ile birlikte
ganimet olarak aldım. (Kiakki'nin) kralî şehri Sinuhtu'yuTunni ülkesinden Mattî'ye verdim ve
önceki tributa at ve katır ekledim ve bunları ödemekle onu yükümlü kıldım. Hullû'nun tahtına
getirdiğim, kızımı babasına verdiğim Tabal'lı Ambaris, babasının sınırları dışında olan ve
sınırlarını genişleten Hilakku ülkesi ile birlikte, - Urartu'lu Ursâ ve Muški'li Mitâya benim
topraklarımı ele geçirmek (teklifini ileten) bir haberci gönderdi. Ambaris'i, ailesi akrabaları,
baba ocağının soyu ve ülkesinin soyluları ve 100 savaş arabası ile birlikte Asur'a taşıdım.
Oraya benim yönetimimden yılan (korkan) Asurluları yerleştirdim, onların başına benim
memurlarımı ve yöneticilerimi getirdim ve onlara tribut ve vergiyi yükümlü kıldım. Hate'li bir
hain, tahta geçme konusunda hiçbir iddiası olmayan karargâh erkânından Hamat'lı îa'ubi'di'ninkalbine Hamat kralı olma düşüncesini soktu ve Arpad'da, Simirra, Damaskus ve
Samaria şehirlerini bana karşı ayaklandırmak üzere birleştirdi (hepsinin bir ağızdan
konuşmasını sağladı) ve (onları) savaş için hazırladı. Ben Assur'un askerî kuvvetlerini
topladım ve önemli şehri Karkar'da onu askerleri ile birlikte kuşattım ve ele geçirdim.
Karkar'ı yaktım. Onun derisini yüzdüm, İsyancıları bu şehirlerin ortasında öldürdüm, düzeni
sağladım. Hamat halkı arasından 200 savaş arabası ve 600 süvari ayırdım ve onları karlı
teçhizatıma kattım." (ARAB, II, No. 55).
Ayrıca Asur kralı II. Sargon MÖ.713 yılında Tabal’ı, Muškilerden kopararak Asur’un
bir eyaleti haline dönüĢtürerek Anadolu’da kendisine karĢı oluĢturulan ittifağa büyük bir
darbe daha vurmuĢtur.Daha sonra Ambaris’i tüm sülalesi ile birlikte Asur’a sürgün etmiĢtir
(Delaporte,1936: 325; Lemaire, 1991: 273. Tabal için bkz: Pullu, 2013). Muškiler ve
Urartular da Asur saldırılarından paylarına düĢeni almıĢlardır. II. Sargon kendisine karĢı
ittifak giriĢiminde bulunanlara son derece sert davranmıĢtır (Yıldırım, 1996: 128; AkkuĢ,
2011: 262; Mellink, 2008: 622). DüĢmanlarına karĢıciddi önlemler de alan Asur kralı MÖ.
712-711 yıllarında Urartu ve Muški topraklarıyla olan sınırlarında, düĢmanlarının ilerlemesine
engel olmak amacıyla savunma amaçlı Ģehirler inĢa etti. BeĢ tane Ģehir Urartulara karĢı
kurulurken, Usi, Usian ve Uargin Muškilere karĢıinĢaedilmiĢti(Kurt, 2010b: 80). Asur kralı
Anadolu’daki düĢmanlarını sadece askeri yollarla değil aynı zamanda diplomatik yollarla da
alt etmeyi amaçlıyordu. Tüm bu yaĢananlar Anadolu’daki devletlerin Asur karĢısında
duramayacak kadar güçsüz olduklarının da göstergesiydi (Lanfranchi, 2000: 18).
II. Sargon KargamıĢ üzerine yaptığı seferi anlattığı yazıtında Ģöyle söylemektedir:
“Saltanatımın 5. Yılında Kargamış’lı Pisȋri yüce tanrılara verdiği yemine karşı günah
işledi ve Muški ülkesinden Mita’ya Asur’a karşı düşmanca davranması için haberler
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gönderdi. Ellerimi efendim Aššur’a kaldırdım, onu ve ailesini zincire vurarak şehrinden
çıkardım. Altın, gümüş ve sarayının zenginliklerini ve onunla birlik olan isyankâr Kargamış
halkını malları ile birlikte aldım ve Asur’a getirdim. Onların arasından 50 arabacı, 200 at,
300 yaya askeri seçtim ve krali orduma kattım. Kargamış’a Asur halkını yerleştirdim ve
onları efendim Aššur’un boyunduruğuna soktum” (ARAB II, NO.8).
Aslında MÖ. 718 yılında Tabal’da Sinuhtu’ya, MÖ. 717 yılında KargamıĢlı Pisiris
üzerine sefer yapmasının asıl nedeni bölgede büyük bir tehdit olarak gördüğü ve bu krallarla
ittifak yapan Muškili Mita’ya bir darbe vurmak içindi. Çünkü Mita M.Ö. 717 yılında
KarkamıĢ kralı Pisiris’in Asur’a karĢı baĢlatmıĢ olduğu isyanı desteklemiĢ, bölgedeki Asur
karĢıtıfaaliyetleri ve III. Salmanassar’dan beri Asur’a bağlı olan Que Ģehirlerini ele geçirmiĢti
(Zoroğlu, 1994:303; Sever, 2008: 104; Desti, 2009: 119). Que, Asur’un Orta Anadolu’daki
egemenliğinin devamını sağlamak için oldukça önemliydi. Tabal ülkesine düzenlenen seferler
de bile üs olarak kullanılmaktaydı. Que’nin Kilikya Geçitlerini kontrol edebilecek konumda
olması, zengin ormanlık alanları önemini daha da artırmaktaydı ( Kurt, 2008: 125).
Bu dönemde Anadolu’da Muškiler ve Urartular Sargon’un en büyük iki rakibiydi.
Bölgede önemli bir güce sahip olan bu iki devlet Asur’un Anadolulu kavimler üzerindeki
etkisini kırmak için sürekli olarak Asur aleyhine gizli anlaĢmalar yapmaktaydılar (Bing, 1987:
63). Bunun üzerine Sargon MÖ. 715 yılında bölgeye bir sefer düzenlemiĢtir. Nimrud’da ele
geçirilmiĢ,MÖ. 710-709 yıllarına tarihlenen Asur kralına yazılmıĢmektupta (Ayrıntılı bilgi
için bkz: Saggs, 1958: 182-184; Posgate, 1973: 22-25). Muški topraklarında Urartu ile Asur’a
karĢı iĢbirliği yapmak için gönderilen Que’li on dört elçinin yakalandığından
bahsedilmektedir. Muški kralı Mita’nın bölgedeki Asur karĢıtı tavırları ve Asur’a tabi olan
bazı Que Ģehirlerini ele geçirmesi nedeniyle iki taraf Pozantı yakınlarında karĢılaĢmı
Ģtır.
Krallığının yedinci yılında Que’de yeniden hâkimiyeti tesis eden Asur kralı, Ušnani, Qumasi
ve Harrua Ģehirlerini ele geçirmiĢti. Asur bu zaferiyle bölgedeki orman ve maden kaynaklarını
ele geçirerek önemli bir ekonomik kazanç elde etti. Ayrıca Muškilerin Akdeniz ile olan
bağlantılarını da kesmiĢti( Kurt, 2008: 126, 127; Hawkins, 2000: 42; Kurt, 2009a: 331). Asur
tarafından bozguna uğratılan Muškiler, Akdeniz’e ulaĢmak için Asur etkisinin olmadığı Gülek
Boğazı, Göksu Vadisi’nin doğusu ve Laranda (Karaman) yoluyla yani Bozkır-HadimErmenek rotasını deneyerek Akdeniz’e ulaĢmaya çalıĢmıĢtı. Bu nedenle de bölgede Asur
aleyhine ittifaklar kurmuĢve isyanları desteklemiĢtir (Kurt, 2009a: 330; Bahar, 1999: 14 vd.;
Desideri ve Jasink,1990:125; Kurt, 2010b: 74, 75; Bing, 1987: 63; MemiĢ, 2012b: 242;
Zoroğlu, 1994: 302, 303). Sargon’un, Tabal ve onun kuzeydoğusundaki Kammanu krallığını
Asur’a bağlaması üzerine Muški kralı Mita, dıĢpolitikasını Asur lehine değiĢtirmek zorunda
kaldı. Hatta bu dönemde Que’nin sürgün edilmiĢeski kralı Urikki’nin Asur’a karĢıUrartu ile
ittifak yapmak için gönderdiği elçilerin yolu Mita’nın topraklarında kesilir ve Asur’a teslim
edilir (Macqueen, 2013: 173).
II. Sargon’un hükümdarlığının 13. yılında (M.Ö. 709) Que üzerinden Muški’ye sefer
düzenlemesinden sonra, Muški’li Mita, Sargon ile ittifak kurmak için bir elçilik heyeti
gönderdi. Nimrud mektupları Muški kralı Mita ile Asurlular arasında dostluğun olduğunu
belgelemektedir. Mita, M.Ö. 707’den itibaren Sargon’a vergi veren hükümdarlar arasında
sayılır. Böyle bir politika değiĢikliğinin temelinde, Kimmer tehdidine karĢı korunmak için
Asur yardımını sağlama düĢüncesi yatmalıdır (Kurt, 2007: 168; Sevin, 2003: 241; MemiĢ,
1999: 71, 72). II. Sargon, anallarında Muškilerle ciddi sıkıntılar yaĢadığını belirtmiĢtir. Bu
sıkıntıları, askeri seferler ve diplomatik yollarla çözüme kavuĢturan Sargon M.Ö. 705 yılında
Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelen Kimmerlerle, Tabal’da yaptığı savaĢ sırasında
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ölmüĢtür. Bunun üzerine Asur’un desteğini yitiren Mita, Kimmerlerle karĢı karĢıya kaldı
(UçankuĢ, 2002:17; Sevin, 2003: 242; Lemaire,1991:274).
II. Sargon’un hükümdarlığının sonunda Anadolu’da isyanlar çıkmıĢ ve Asur’un
Anadolu’daki hâkimiyeti sarsılmıĢtır. Daha sonra tahta çıkan Sanherip döneminde Asur’un
dıĢpolitikasında bir kez daha değiĢiklik yapılmıĢtır. Sanherip daha önceki Asur kralları gibi
her yıl düzenli olarak Anadolu’ya sefer düzenleme faaliyetine son vermiĢtir. Bu politika
değiĢikliği Asur’un Anadolu’daki egemenliğini zayıflatmıĢtır. Böylece Que ve Hilakku
muhtemelen Muški ve Urartulara güvenerek Asur’a karĢı isyan etti. Sanherip MÖ. 703-702
yıllarında bölgeye bir sefer düzenleyerek isyanları bastırdı (Lemaire,1991:274.Sanherip’e ait
“Rakipsiz Saray” isimli yazıtta Amanos Dağlarından getirilen keresteden bahsedilmektedir.
Yazıttan anlaĢıldığı kadarıyla Amanosların orman zenginlikleri bu dönemde de Asur için
önemini korumaktadır. Kurt, 2008: 127). Ancak Anadolu’da Ġskit ve Kimmerlerin saldırıları
sonucunda Urartu Devleti zayıf düĢerken, Muškilerin hâkimiyeti de son bulmuĢtu. Bozkır
kavimlerinin istilası Asur’un, Anadolu’daki ilerleyiĢini de önemli ölçüde yavaĢlattı.
SONUÇ
Egeli Kavimler Göçünden sonra baĢtaAsur Devleti olmak üzere Muškiler, Urartular ve
Geç Hitit Beylikleri, Hitit Devleti’nin yıkılması ile birlikte Anadolu’da meydana gelen siyasi
boĢluğu doldurma arzusu taĢımıĢlardır. Geç Hitit Beylikleri, zaman zaman değiĢen siyasi
güçlerine göre Muški, Urartu ve Asur’un hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıĢlardır.
Ayrıca Anadolu’nun orman zenginlikleri, maden kaynakları ve iyi cins atları ve Bulgarmaden
gümüĢü dönemin uluslararası ticaretinde oldukça önemliydi. Tüm bunlar Asur için II. Sargon
döneminden itibaren Anadolu politikasının öncelikli hedefini oluĢturuyordu. Bölgenin
zenginliklerine hükmetme isteği Muškiler, Urartular ve Ġonyalılar ile Asur’u karĢı karĢıya
getirdi. Anadolu’da büyük bir güç olarak ortaya çıkan ve hırsı ile dikkati çeken Mita’nın iniĢli
çıkıĢlıbir politika izlediği görülür.Bu dönemde oluĢturulan birçok koalisyonun arka planında
da MuĢki’li Mita vardır.
Asur’un Anadolu’ya hâkim olma sürecinde en büyük rakibi olan Muškiler, pek çok kez
bölgedeki kavim ve devletlerle Asur’a karĢıittifaklar kurarak, Asurluların Anadolu’da bir güç
olmasını önlemeye çalıĢmıĢtır. Anadolu’ya hükmetme arzusunda olan Muškiler’in bu
politikasına karĢı, Asur ise düĢmanlarına gözdağı vermek için geçtiği yerleri yakıp yıkarak
ilerliyor, uygulamalarıyla komĢu ülkelerde de korku yaratıyordu. Dönemin çivi yazılı
kaynaklarında düĢman birliklerinin koyun gibi boğazlandığı yazılarak ileride yapılacak
seferler için de düĢmana gözdağı veriliyordu. Kendine karĢıittifak yapanlara da oldukça sert
davranıyordu. Asurluların bir baĢka politikası ise boyunduruk altına almıĢoldukları bölgelerin
halklarını sistematik bir Ģekilde baĢka yerlere nakletmeleridir. Böylece bir yandan bölge
AsurlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ, diğer yandan Asurlu kralların emrinde çalıĢacak iĢçiler
kazanılmıĢtır. Ġnsanların yurtlarından uzaklaĢtırılmaları aynı zamanda bir ceza yöntemi idi.
Asurlu krallar bu yöntemle kendilerine karĢı isyan edenlerin sonlarına katlanmaları
gerektiğini ve cezalandırılacaklarını hatırlatan bir uygulama idi. Tüm bu uygulamalara
rağmen, Asur, Anadolu’da büyük bir güç haline gelmiĢancak tamamına hâkim olamamıĢtır.
Çünkü bu dönemde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelen Ġskit ve Kimmerler Asur için
büyük tehdit unsuru olmuĢlardır. Hatta Muškilerin bu kavimlere karĢı Asur’a yaklaĢması
tehlikenin ne denli güçlü olduğunun da göstergesidir.
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EKLER
Ek 1: MÖ. 1200 Yılında Meydana Gelen Egeli Kavimler Göçü.

Kaynak: http://media.bloomsbury.com/rep/files/maps-by-chapter-pdf, 06.08.2015

Ek 2: Asur Devleti (MÖ. 746-669).

Kaynak: (http://www.science.co.il/Maps-Near-East-Empires.asp, 06.08.2015
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MÜZİKAL ETKİ VE YORUMLAMA AÇISINDAN MAKAMSAL İÇERİKLİ
ESERLERİN KLASİK GİTAR PERFORMANSINA ETKİLERİ1
Cihan TABAK2

Cemal YURGA3

ÖZ

Bu araştırma, klasik gitar öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanan makamsal içerikli eserlerin müzikal
etki ve yorumlamaya olan etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırma öncesi 5 (beş) klasik gitar
alan uzmanı, 1 (bir) Türk müziği alan uzmanı görüşleri ve önerileri alınarak 3 (üç) adet klasik gitar eseri
hazırlanmıştır. Bu eserler sırasıyla 4/4, 9/8 ve 10/8’lik olarak hazırlanmıştır. Çalışma grubunu Harran
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören
altı (6) bireysel çalgı gitar öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın modelinde, genel tarama yöntemi ve deneysel
yöntem kullanılmıştır. Altı haftalık bir çalışma kapsamında ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlı eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi uygulanmış ve sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sırasıyla birinci eser için (Z=-2,207; p=0,027<0,05), ikinci eser için
(Z=-2,207; p=0,027<0,05) ve üçüncü eser için (Z=-2,201; p=0,028<0,05) sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, klasik gitar, makam, eser.

THE EFFECTS OF WORKS WITH MODAL CONTENTS ON THE
CLASSICAL GUITAR PERFORMANCE IN TERMS OF MUSICAL EFFECT AND
INTERPRETATION
ABSTRACT
The present study aims to determine the effects of the works with modal content created to be used in
classical guitar training, on musical effect and interpretation. To that end, 3 (three) classical guitar pieces were
prepared before the research by taking opinions and suggestions of 5 (five) experts in the field of classical guitar
and 1 (one) Turkish music expert. These pieces were respectively prepared as 4/4, 9/8 and 10/8. The study group
consists of 6 (six) individual guitar students studying at Music Education Program, Fine Arts Education
Department of Faculty of Education at Harran University. General screening method and experimental method
were used in the research model. Wilcoxon test was applied for the groups paired to determine whether there was
a significant difference in the means of the pre-test and post-test within scope of a six-week study and the results
were found to be significant statistically. Respectively for the first piece (Z=-2,207; p=0,027<0,05), for the
second piece (Z=-2,207; p=0,027<0,05) and for the third piece (Z=-2,201; p=0,028<0,05) results have been
achieved.
Key Words: Music education, classical guitar, mode, work.

GİRİŞ
Genel olarak düşünüldüğünde eğitim; genel ve özel olarak hayata dair alınan kararların
ve yaşam tarzının en önemli etkileyicilerinden biridir. İnsanlığın ilk günlerinden bugüne
değişen isteklerin ve yenilikler ile eğitim sürekli olarak yenilenmiştir. İnsanlar yaşam
sürecinin ilk evrelerinde hayatlarını sürdürebilmek ve gelecek nesillere kültürlerini
aktarabilmek için eğitimi içgüdüsel olarak kullanırken, günümüz şartlarında daha sistematik
1

Bu çalışma, “Klasik Gitar Öğretiminin Makamsal İçerikli Etüt ve Eserlerle Uygulanabilirliği” isimli
yayımlanmamış doktora tezinden faydalanarak hazırlanmıştır.
2
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı,
cihantabak@hotmail.com
3
Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı,
cemal.yurga@inonu.edu.tr
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bir hale gelmiştir. Bu sistematik yapıyı sürekli kılan önemli unsurlardan birisi yazılı
kaynaklardır. Deneme-yanılma sürecindeki bilgiler gelecek nesillere bir şekilde aktarılmak
için yazılmış ve korunmuştur.
Literatür incelendiğinde geçmişten günümüze “eğitim” farklı şekillerde tanımlanmıştır.
Bunlardan bazılar şunlardır: “Eğitim; bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla
istenilen davranış değişikliğini meydana getirme sürecidir” (Demirel, 2008: 6). “Eğitim;
fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma sürecidir”
(Sönmez, 2004: 4). “Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak
istendik değişme meydana getirme sürecidir” (Tezcan, 1997: 3).
Bu süreç içerisinde sanat eğitimi önemli noktalardan birisi olarak görülebilir. Hayatı
estetik yargılar ile entelektüel ve geniş açılardan görebilmek anlamında önemini ortaya
koymaktadır. Toplumsal ve bireysel gelişimin oluşması anlamında kültürel yapı öğretisinde
kilit noktaların kazandırılabileceği göz ardı edilemez. “Yalın ve özlü anlamı ile sanat, duygu,
düşünce izlenim ve tasarımları, belli yaşantı, durum, olgu ve olayları, belirli amaç, yöntem ve
gereçlerle, belirli özgünlük ve güzellik anlayışlarına göre işleyip anlatan estetik bir
bütündür”(Uçan, 1996: 180).
Bu noktada müzik eğitimi, kültürel yapı ile doğrusal olarak değişimler göstermiştir. Her
alanda var olan değişim, müzik eğitimi içinde de kendini göstermiştir. Toplumsal olaylar,
göçler, savaşlar, hastalıklar, siyasi gelişmeler, kuramlar ve değişkenlikleri kültürel yapıyı
etkilediği gibi müzik eğitimini de etkilemiştir. “Müzik kültürü ve müzik eğitimi, onu
oluşturan-gerçekleştiren insanla birlikte değişken, gelişken ve dönüşken bir özellik gösterir.
Müzik bireyi ve toplumu besleyen başlıca kültür ve yasam damarlarından biridir. Müzik
eğitimi bu damarı açan, büyüten, genişleten, işleten ve geliştiren bir süreçtir” (Uçan, 2005: 7).
İstek ve ihtiyaçlar içindeki oluşan müzik, duruma göre belirlenen metot ve stillerle oluşabilir.
Değişkenlerle var olan bu durum şüphesiz ki müzik eğitimini ortaya çıkarmaktadır.
Varlık gösteren müzik tınılarla gerçekleşmektedir. Çeşitli yollarla elde edilen tınılar
homojen bir bütünlükle kendilerine özgü bir uyumla içerisinde müziği oluşturmaktadırlar. İcra
edilen müzik türüne ve tarzına göre tını üretecek donanımlar müziğin destek olacaktır. Müzik
ve müzik eğitimi içinde birçok disiplin, anlayış ve davranış bulunmaktadır, bunlardan biri de
çalgı eğitimidir. Çalgı eğitimi birçok açıdan incelenebilir. Örneğin; çalıcının çalgısıyla
bütünlük sağlayabileceği sağlıklı fiziksel yapı, doğru yönlendirileceği bir eğitim süreci, motor
ve bilişsel becerilerin gelişimi ile tınıların hissedilebilmesi gibi çalışma alanları çalgı eğitimi
sürecini oluşturur.
Gerek genel anlamda gerekse müzik ve çalgı eğitiminin çevreden evrene doğru
uygulanması, yaşanan kültüre dayalı bilgilerin verilmesi önemli bir hal almaktadır. Birey
kendi kültürüne ait bilgi birikimine sahip olması, sonrasında edineceği genel yapıdaki bilgiyi
kalıcı kılacağı düşünülebilir. Bu bağlamdan eğitim yaklaşımlarında yerel kavramları sağlam
temeller üzerine yerleştirmek, evrensel boyuttaki bilgilerin kavranmasını güçlendireceği
düşünülebilir.
Klasik gitar son 30 yıldır eğitim çalışmaları içerisinde yer almıştır. Özengen müzik
eğitimini takiben mesleki müzik eğitiminde de yer almasıyla geniş kitlelere ulaşmaya
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başlamıştır. Yüzyıllardır süre gelen bir eğitimine sahip olan klasik gitar, icracı sayısı artması
ve yapısı gereği ulusal ve uluslararası birçok müzik içerisinde kendine yer edinmiştir.
Ülkemizde klasik gitar batı müziği kaynaklı olarak devam etmektedir. Ancak çevreden
evrene bir eğitim düşüncesi ile makamsal çalışmalarla olabilecek bir eğitim son yirmi yılda
tartışma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda verilen eğitim içerisinde Türk
müziği içerikli etüt ve eserlerin azlığı ortaya çıkmıştır. Repertuarlardaki makamsal içerikli
etüt ve eserlerin yetersiz olması nedeniyle öğrenilen verilen eğitimin batı müziği kaynaklı
olarak devam ettiği gözlemlenmiştir.
Müzikal etki-yorumlamanın öğretilmesi için kullanılabilecek makamsal içerikli etüt ve
eserlerin bestelenmesi ülkemizde öğrenim gören mesleki gitar öğrencilerinin öğrenim
sürelerinde olumlu sonuçlara yol açabilir. Müzikal olarak geleneksel tınılara sahip etüt ve
eserler icra kapasitesini artırabileceği düşünülebilir. Bireysel çalgısı klasik gitar olan
öğrencilerin makamsal bilgi ve icra kabiliyetine sahip olmaları fikriyle araştırmanın problemi
şu şekilde belirtilmiştir:
Klasik gitar öğrencilerinin makamsal içerikli eserlerdeki ön test ve son testlerinde
müzikal etki ve yorumlamalar açısından anlamlı bir fark var mıdır?
Bu araştırma ülkemizdeki klasik gitar öğretiminde var olan ve köklü bir batı klasik gitar
metodolojisini yok saymayarak kendi müzikal değerlerimizi klasik gitar eğitimine entegre
etme düşüncesindedir. Bu bağlamda, yeni makamsal içerikli eserler kazandırmanın ve kendi
müzikal kültürümüze ait tema ve ritimlerle örülü eserlerin uygulanması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın modelinde, genel tarama yöntemi ve deneysel yöntem kullanılmıştır.
“Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir
yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar, 2009: 79). “Deneme modelleri, nedensonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla, doğrudan araştırmacının kontrolü altında,
gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir” (Karasar, 2009: 87).
Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören altı (6) bireysel çalgı gitar
öğrencisi oluşturmaktadır.
Ulaşılabilen tüm makamsal içerikli düzenlemeler incelenmiştir. İncelemeler sonucunda
düzenlemelerin Türk halk müziğindeki Kerem Ayağı ve Hüseynî makamı üzerinde olduğu
görülmüştür. Araştırmanın yoğunlaşması açısından Hüseynî makamı tek makam olarak
kullanılmıştır.
Yeni eserler olmasının araştırma açısından daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle üç adet
eser hazırlanmıştır. Bu eserler alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiş ve
son hali alınarak deneysel süreç başlamıştır.

552

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

Üç eserinde yazılma mantığı mümkün oldukça Hüseynî makamının yapısını ve
hissiyatını gösterebilmektir. Bu hedefle hazırlanan eserlerde makam seyri de göz önünde
bulundurulmuştur. Eserler sırasıyla 4/4, 9/8 ve 10/8 olarak yazılmıştır. Giriş ve gelişme
bölümlerinde motiflerin tekrarlanması ile oluşturulan Eser No. 1 başlangıç olarak öğrencilerin
aşina oldukları bir usulde hazırlanmıştır. Eser bütünlüğü mordanlar, bağlar ve ezgi yürüyüşleri
ile sağlanmaya çalışılmış ve makamın yansıtılması düşüncesiyle yazılmıştır.
Eser No. 2’de (“Zeynebim” isimli türküden esinlenilmiştir.) ifadesi yazılmış olan eserin
bir türkü düzenlemesi olması anlamına gelmemektedir. Besteleme esnasında makamsal olarak
ezginin yapısının ve türkünün yapısının Hüseynî makamında olması ve benzerlik göstermesi
böyle bir ifadeyi zorunlu kılmıştır. Klasik gitar repertuarında yer alan Türk eserlerine
bakıldığında 9/8’lik eser sayısının azlığı ve özgünlüğü de göz önünde tutulduğunda Eser No.
2’nin önemli olduğu düşünülmektedir.
Eser No. 3 gerek usul gerekse müzikal yapı olarak üç eser içerisindeki en geniş
kapsamlı eserdir. Usul bileşeni olarak iki Türk aksağından meydana gelmesi ve ritmik yapı
hâkimiyeti açısından çalışmanın önemli bir noktasında bulunmaktadır. Eser içerisinde önceki
iki esere motif olarak göndermeler bulunmaktadır.
Araştırma kapsamında yapılan çalışma altı haftalık bir sürede tamamlanmıştır. Çalışma
verilerinin değerlendirilmesi için alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan
performans değerlendirme formu kullanılmıştır. Öğrenciler eserleri ön test olarak birer saatlik
sürelerde çalışarak kamera kaydına girmişlerdir. Eserlerin çalışma süreci içinde her hafta her
öğrenci ile birer saat ders yapılmıştır. Süreç bitiminde performanslar tekrar kamera kaydına
alınarak son test uygulaması yapılmıştır.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak
ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Deneysel araştırmada denek sayısının az olmasından
(n<30) dolayı performans değerlendirme puanları parametrik dağılım göstermemektedir.
Performans değerlendirme puanlarının değerlendirilmesinde parametrik olmayan test yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir.
BULGULAR ve YORUMLAR
Müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amaçlı uygulanan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda,
Eser No. 1’de aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Z=-2,207; p=0,027<0,05). Müzikal etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,071) son test
ortalamasından (x=3,262) düşüktür.
Ölçüm

Tablo 1. Eser No. 1 için elde edilen veriler
Önce
Sonra
N

Müzikal Etki ve Yorumlama

Ort
1,071

Ss
0,175

Ort
3,262

Ss
0,609

6

Z

p

-2,207

0,027
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Müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amaçlı uygulanan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda,
Eser No. 2’de aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Z=-2,207; p=0,027<0,05). Müzikal etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,691) son test
ortalamasından (x=3,667) düşüktür.
Ölçüm

Tablo 2. Eser No. 2 için elde edilen veriler
Önce
Sonra
N

Müzikal Etki ve Yorumlama

Ort
1,691

Ss
0,769

Ort
3,667

Ss
0,369

6

Z

p

-2,207

0,027

Müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amaçlı uygulanan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda,
Eser No. 3’de aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Z=-2,201; p=0,028<0,05). Müzikal etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,691) son test
ortalamasından (x=3,667) düşüktür.
Ölçüm

Tablo 3. Eser No. 3 için elde edilen veriler
Önce
Sonra
N

Müzikal Etki ve Yorumlama

Ort
1,633

Ss
0,277

Ort
3,748

Ss
0,626

6

Z

p

-2,201

0,028

SONUÇ ve TARTIŞMA
 Eser No. 1 için müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,207; p=0,027<0,05). Müzikal
etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,071) son test ortalamasından (x=3,262) düşüktür.
 Eser No. 2 için müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,207; p=0,027<0,05). Müzikal
etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,691) son test ortalamasından (x=3,667) düşüktür.
 Eser No. 3 için müzikal etki ve yorumlama ön test ve son test aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,201; p=0,028<0,05). Müzikal
etki ve yorumlama ön test ortalaması (x=1,633) son test ortalamasından (x=3,748) düşüktür.
Araştırma sonuçlarına bakıldığında tüm eserlerde müzikalite artışı gözlenmiştir. Bunun
nedenleri düşünüldüğünde her bireyin yaşadığı coğrafyaya ve kültüre olan yatkınlığı,
alışkanlıkları ve hissettiklerinin yaptığı işe yansıması olarak değerlendirilebilir. Yaşam
boyunca duyulan ilk müzikal öğe sayabileceğimiz ninnilerin bile makamsal bir yapıda olması
bu aşinalığı ortaya koymakta ve icra edilen eserlere yansımaktadır. Bu bağlamda son yirmi yıl
içerisinde yapılan tezler ve araştırmalar doğrultusunda Türk müziği ve klasik gitar ilişkisi
kurulmaya çalışımmış, sonuçlar doğrultusunda eğitimde de yer almaya başlamıştır.
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Klasik gitar öğretiminde makamsal içerikli etüt ve eserlerin yer almasına dair olumlu
yönde birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda olumsuzluk ortaya koyan herhangi
bir sonuç yer almamaktadır. Örneğin Daşer (2007), “Klasik Gitar Eğitiminde Makamsal Türk
Halk Ezgilerinin Kullanımı” adlı yüksek lisans tezinde üniversitelerin müzik eğitimi anabilim
dallarındaki klasik gitar öğretiminde Türk halk ezgilerinin kullanılma durumunu araştırmıştır.
Araştırmada Türk halk ezgilerinin klasik gitar eğitimine uyarlanması düşüncesi üzerinde
durulmuş ve halk müziği çalgılarında var olan çokseslilik ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Başka bir örnek; Yalçın (2004), “Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi” adlı yüksek
lisans tezinde yedi üniversitenin müzik eğitimi anabilim dallarında klasik gitar derslerini
veren öğretim elemanları ile görüşmeler yapmıştır. Sonucunda Türk halk müziğine dayalı
örnek bir gitar öğretim metodu sunulmuştur.
Yine benzer bir çalışma olarak; Güzel (2003), “Gitar Tekniklerinin Ülkemize Özgü
Müzikal Kaynaklardan Yola Çıkılarak Öğretilmesi ve Geliştirilmesi” adlı doktora tezinde,
uluslararası ve ülkemize özgü müzikal kaynaklardan derlenen gitar tekniklerini eğitim amaçlı
derleyip üretmeyi amaçlamıştır. Araştırmada Türkiye’deki kullanılan gitar eğitim
yöntemlerini uluslararası boyuta taşımak hedeflenmiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; klasik gitarın dünyada kabul görmüş
ve geniş repertuara sahip bir enstrüman olduğudur. Sadece makamsal içerikli yapılacak
çalışmalar öğrencinin geçmiş yüzyıllardan gelen repertuara yabancılaşmasına neden olabilir.
Bu açıdan değerlendirmek gerekirse, klasik gitar eğitimine entegre edilecek Türk müziği usûl
ve makamlarından oluşan bir klasik gitar öğretim metodunun daha faydalı olacağı
düşünülebilir.
ÖNERİLER
 Klasik gitar eğitim süreci içerisinde kullanılacak, kendi müzik kültürümüze ait özgün
eserler hazırlanmalıdır.
 Bestelenecek özgün eserlerin metodolojik bir bakış açısıyla tasniflenip her düzeye
uygun bir hale getirilmelidir.
 Çevreden evrene bir yaklaşımla müzikaliteyi destekleyecek şekilde usul ve makamsal
yapıdaki eserlerin öğrenci repertuarlarına entegre edilip ve teşvik edilmelidir.
 Farklı usullerde etütlerin hazırlanması ve tekniksel boyutta ki gelişmeler de
gözlenmelidir. Usul çeşitliliği yanı sıra farklı makamlarda da çalışmaların sıklaştırılarak
devam etmesi gereklidir. Bu gereklilik tampere sistem içerisinde makamsal yapıyı koruyarak
ve duyuş olarak hissettirerek yapılmalıdır.
KAYNAKÇA
DAŞER, Olcay (2007). Klasik gitar eğitiminde makamsal Türk halk ezgilerinin kullanımı.
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555

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 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

DEMİREL, Ö. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri- öğretme sanatı. Ankara: Pegem
Yayıncılık.
GÜZEL, Melih (2003). Gitar tekniklerinin ülkemize özgü müzikal kaynaklardan yola
çıkılarak öğretilmesi ve geliştirilmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
SÖNMEZ, V. (2004). Dizgeli eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
TEZCAN, M. (1997). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
UÇAN, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
UÇAN, A. (1996). İnsan ve müzik insan ve sanat eğitimi. (2. Baskı). Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.
YALÇIN, Gökhan (2004). Halk müziğine dayalı gitar öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana
Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.

556

AKADEMĠKBAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
UluslararasıHakemliSosyalBilimlerE-Dergisi
ISSN:1694-528XİktisatveGirişimcilikÜniversitesi,Türk Dünyası
Kırgız –TürkSosyalBilimlerEnstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

GELENEKSEL KADIN GĠYSĠ
KÜLTÜRÜNÜN POSTA PULLARI ĠLE
TANITILMASI
Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ*

Mine CERANOĞLU**

ÖZ

Kültür; tarihsel süreç içerisinde bir toplumun ürettiği, kuşaktan kuşağa aktarılan maddi ve manevi
değerlerin tümüdür ve bu değerler, farklı araçlarla gelecek nesillere aktarılmaktadır. Manevi değerlerin
tanıtılmasında ve geleceğe taşınmasında, kullanılan araçlardan biri olan posta pulu; posta gönderilerinde posta
ücretinin karşılandığı malzeme olma özelliğinin yanı sıra, üzerinde taşıdığı görsel imgelerle mesaj verme
özelliğine de sahiptir.Her görüntünün bir anlamı vardır ve bünyesinde bir bilgiyi, bir iletiyi taşımaktadır. Tanıtım
araçlarından posta pulu, boyut olarak küçük olmasına rağmen; bir ülkenin kültürel, turistik ve ekonomik
özelliklerini uluslararası platformlara taşımaktadır.
Türk insanının ince zevki ve estetik anlayışı ile oluşturulmuş ve kültürel mirasımız içerisinde yer alan
geleneksel kadın giysileri, geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır. Geleneksel kadın giysileri; günümüzde
düğün, kutlama, folklor gösterileri vb. etkinlikler dışında, gündelik yaşamda tercih edilmemektedir. Zamanla yok
olma tehlikesiyle karşılaşılan geleneksel kadın giysilerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve
tanıtımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Bu çalışmada amaç, kültürün tanıtılmasında bir araçolan posta pullarındaki geleneksel kadın giysilerini
literatürde yer alan bilgilerle karşılaştırarak; yörelere ait giysi kültüründe öne çıkan imgeleri incelemek ve
yörelerin benzerlikleri ile farklılıklarını açıklamaktır. Bu amaçla; PTT (Posta Telgraf Teşkilat)tarafından 20012004 yılları arasında basılmış on altı adet posta pulu, bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır.
Çalışmada; posta pulunun küçük olmasına rağmen işlevinin büyük olduğu anlaşılmış ve posta
pullarındaki geleneksel kadın giysilerinin yazılı kaynaklardaki giysileri birebir yansıttığı görülmüştür.Posta
pullarındaki geleneksel kadın giysilerinin incelendiği bu çalışma ile giysi kültürünün farklı araçlar ile ulusal ve
uluslararası platformlara taşınabileceği ve bir ülkenin kültürel propagandasının yapılabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca çalışma sonunda; posta pulunun öneminin artması ve posta pullarının yöreye ait giysi kültürünü tanıtması
ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel giysi, araç, kadın, kültür, posta pulu.

BEING INTRODUCED THE TRADITIONAL WOMEN WEARING WITH
POSTAGE STAMPS
ABSTRACT
Culture; produced by a society in a historical process and transferred from generation to generation is all
of the material and spiritual values and these are passed on to next generations with different ways. Stamps,
which are one of these ways used to be introduced and be transferred to future of the sentimental values, have a
feature of giving message with its visual image on itself as well as a material being covered the postage. Every
image has a meaning and contains information and prompt.Postage stamps, a means of presentation, carry the
cultural, touristic and economic characteristics of a country onto international platform though their size is small.
Traditional wearing appeared in our cultural heritage, has carried a rich cultural property and the traces
of the past to today and formed Turkish people’s fine pleasure and aesthetic understanding. Today traditional
women wearing are also preferred in everyday life other than in the activities like weddings, celebrations,
folklore shows and so on. It is necessary to expand the presentation of traditional women wearing, which are
facing extinction,and transfer them to the next generations
The aim of this research is to examine the featured images in the clothing culture of the region and
explain the differences and the similarities of the region by comparing the traditional women wearing on stamps
which are one of the means to introduce the culture, with the information in the literature. To that end, sixteen
stamps printed between 2001 and 2004 years by PTT general directorate are used as a material in this study.
At the research; it has been understood that postage stamps have a large function though they are small
and has also seen that traditional women wearing on postage stamps reflect exactly the clothes in the written
*

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, pinarozlu@gmail.com
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sources. It is considered that this research can provide dressing culture to transfer to national and international
platforms with different ways and can make propaganda of a country. It has also been made various proposals
regarding the presentation of the culture of the region clothes and the increase of the importance of postage
stamps.
Key Words: Traditional wearing, tools, woman, culture, stamp.

GĠRĠġ
Toplumlar, yaşadıkları coğrafyalara göre, geçirdikleri sosyal süreçler sonunda
kendilerine özgü birçok değer oluşturur ki bunların en önemlileri arasında giysi kültürü yer
almaktadır. Toplumların yaşayış biçimine, örf ve adetlerine göre şekillenmiş olan geleneksel
giysiler, ait oldukları bölgelere göre dönemin geçmişte kalan kültürel değerlerini
anlatmaktadır.
Geleneksel giysilerin günümüzde düğün, kutlama, folklor gösterileri vb. etkinlikler
dışında, gündelik yaşamda tercih edilmemesi ve saklama koşullarının zor olması gibi
sebeplerden dolayı; zaman içerisinde yok olma tehlikesiyle karşılaşması kaçınılmaz
görülmektedir. Bu nedenle geleneksel giysilerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve
tanıtımının yaygınlaştırılması için birçok araç kullanılmaktadır. Bu araçlardan biri olan posta
pulu, ücret ödenmesi gibi işlevsel görevler için kullanımın yanı sıra üzerinde taşıdığı grafik
unsurlar ile bir ülkenin sanat, müzik, edebiyat, spor gibi kültürel öğelerini tanıtan,
geleneklerin propagandasını yapan, sembol haline gelmiş görsel bir malzemedir (Yazıcı,
2010: 324).
Grafik tasarım ürünü olan posta pulu; ön yüzeyine çeşitli resim, şekil veya motif
basılmış; arka yüzeyine özel bir zamk sürülmüş; kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen, yuvarlak,
simetrik ve asimetrik veya benzeri şekillerde hazırlanmış; çeşitli büyüklükte olabilen;
etrafında dantel denilen tırnakları olan, bazen dantelsiz de olabilen ve postada para yerine
sürümü bulunan bir kâğıttır (Düzenli ve Kavuran, 2004: 197). Posta pullarında ülke ismi, pul
basım tarih ve yer bilgisi ve para birimi gibi bilgiler, bulunması gereken öğelerdir (Yazıcı,
2010: 324-331). Posta pulları; sürekli pul, resmi pul, anma pulu, anma bloku, ek değerli pul,
uçak pulu ve tematik pullar olarak gruplandırılmaktadır. Posta pullarına ait yıllık emisyon
programının hazırlanması ve basımda kullanılacak konu, resim, şekil, veya motiflerin
sağlanması
PTT
A.Ş.
Değerli
Kağıtlar
Dairesi
Başkanlığının
görevidir
(http://www.ptt.gov.tr[Erişim: 28.12.2013]).
Posta pulu tasarımları, doğrudan grafik sanatların alanına girmektedir ve posta pulu
tasarımlarında illustrasyon, fotoğraf, simge ve tipografi kullanımının ve diğer estetik
unsurların belirli ve sistemsel bir bütünlükte verilmesi gerekmektedir. Tasarım yapılacak alan
küçük ve sınırlı olduğundan; pul üzerine yapılmış tasarımların etkileyici bir niteliğe sahip
olması gerekmektedir. Posta pulunun üzerinde bulunan resim, şekil ve motiflerdeki amaç,
izleyiciye net ve açık mesajlar vererek anlatılanı iyi aktarmaktır (Toker, 2013: 17).
Kültürün tanıtılmasında önemli rolü olan posta pulu ile ilgili bilgilerin verildiği ve
posta pullarındaki geleneksel kadın giysilerinin literatürde yer alan bilgilerle karşılaştırıldığı
bu çalışmada; posta pulunun kültürel değerleri aktarmadaki önemine değinilmiştir. Bu
çalışmanın giysi kültürüne farklı bir kaynak oluşturması ve giysi kültürünün posta pulları ile
tanıtılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
POSTA PULUNUN TARĠHÇESĠ
1653’te Paris’te PetitePoste’un kuruluşu sırasında Paris parlamentosu danışmanı
Renouard de Villayer, taşıma ücretinin önceden ödenmesi usulünü getirmiştir (Meydan
Larouse, 1979: 376). Bugünkü posta pullarının yerini tutan bir kâğıt parçası, mektup ya da
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kolinin üzerine iliştirilmiştir. Bütün bu işler, mektubun göndericisi tarafından postanede
yapılması zorluğunu doğurmuştur. Bu durumu önlemek için ücretlerde bir takım iyileştirmeler
yapıldıysa da sonuç olumsuz olmuştur. Daha sonra İngiltere’de posta müdürü olan Henry
Bishop tarafından mektuplar üzerine damga uygulama sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
İngiliz Posta Ofisi, günümüzde “Black Penny” ismiyle anılan ve üzerinde kraliçe
Victoria portresinin bulunduğu dünyanın ilk posta pulunu, 1840 tarihinde dantelsiz olarak
basmıştır. 1850’lerden özellikle de 1870’lerden sonra, hemen hemen Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika’daki bütün ülkelerde, Mısır, İran ve Osmanlı imparatorluğunda, hükümet
kontrolünde ulusal posta sistemleri kurulmuş ve devlet tekelinde posta pulları basılmaya
başlanmıştır (Frewer, 2002: 2). Zaman içerisinde bu süreç diğer ülkeleri de kapsayacak
şekilde genişlemiştir.
Türkiye’de posta tarihi, temellerinin dayandığı Osmanlı dönemi ile başlamaktadır
(Yıldırım, 2012: 10).23 Ekim 1840’ta ilk Posta Nezareti resmen kurulmuş (Yazıcı, 2006: 61)
ve Postahane-i Amire adıyla İstanbul’da Eminönü Yeni Cami avlusunda hizmete açılarak
faaliyete başlamıştır. Posta pulu, 1863 yılında Posta Nazırı Agah Efendi zamanında
kullanılmaya başlanmıştır. İlk Türk pulu olarak bilinen tuğralı pul, 13 Ocak 1863 tarihinde,
dikdörtgen şeklinde ve dantelsiz çıkarılmıştır (Yazıcı, 1985: 1638).
Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra, 4 Şubat 1924 tarihinde 406 Sayılı Yasa ile
telgraf ve telefon konularında düzenleme çalışmaları yapılmış ve telgraf telefon işletme
tekelinin hükümet adına PTT’nin elinde bulunması düşünülmüştür. 4 Şubat 1924 tarihli
Telgraf Telefon Kanunu ile yurdun her yerinde telefon işletme yetkisi hükümette toplanmış ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları 1925 yılında tedavüle çıkarılmıştır (Tanrıkut, 1984:
675).
Türkiye Cumhuriyeti adına posta pullarını çıkarma yetkisi 6475 sayılı yasa ile PTT
A.Ş.’ye verilmiştir. Günümüzde pul emisyon programları; yıllık olarak hazırlanmaktadır.
Programda yer alacak konuların seçiminde bakanlıklardan, genelkurmaydan, üniversitelerden,
vakıf ve derneklerden, kamu kurumlarından alınan çeşitli öneriler ile kuruluş, tespit ettiği
önemli olayların yıldönümleri ve çeşitli konuları, oluşturulan bir komisyonda
değerlendirdikten sonra son şeklinin alınmasını sağlamaktadır. PTT yönetim kurulunun
onayından sonra kesin şeklini alan pul emisyon programı yurtiçi ve yurtdışındaki filatelistler
ile posta işyerlerine duyurulmaktadır. Daha sonra, satışa çıkış tarihine göre pulların resimleri
hazırlanmaktadır(http://www.ptt.gov.tr, [Erişim: 28.12.2013]).
AMAÇ ve ÖNEM
Geleneksel giysi kültürü, diğer birçok alanda olduğu gibi çok uzun süreçte oluşmuştur.
Kültürel imgelerin taşıyıcısı olan posta pulu, ülkenin tanıtımında ve gelecek nesillere bilgi
aktarmada önemli bir yere sahiptir. Görsel zenginliğe sahip küçük kâğıt parçaları üzerindeki
imgeler, kültürel anlamların taşıyıcısıdır ve posta pulları, ülkelerin tarihini ve yaşamını
öğrenmek için önemli kaynaktır. Bu çalışmada, kültürün tanıtılması ve yaşatılmasında önemli
bir araç niteliği taşıyan posta pullarındaki geleneksel kadın giysi kültürüne ilişkin imgeleri
değerlendirmek amaçlanmıştır.Bu çalışma, geçmişten günümüze kültürel değerlerle ilişkili
olarak varlığının sürdürülmesine çalışılan geleneksel giysilerin, görsel bir araç olan posta pulu
ile hem gelecek nesillere hem de diğer ülkelere tanıtılması, ayrıca farklı pek çok Türk
kültürüne ait kültürel imgelerin de posta pulu üzerinde olmasına örnek teşkil etmesi
bakımından önemlidir. Ayrıca geleneksel kadın giysi kültürüne ait imgelerin farklı araçlar
üzerinden incelenmesi yoluyla tanıtılması ve yaşatılması bakımından çalışmanın özgün bir
niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Bu çalışmada betimsel yöntem kullanılarak; posta pullarındaki geleneksel kadın
giysileri, yazılı kaynaklarda bulunan giysilerle karşılaştırılmış ve posta pullarındaön plana
çıkan imgeler değerlendirilmiştir. Değerlendirmede posta pulları basım yıllarına ve giysilerin
ait olduğu yörelere göre tasnif edilerek, simgesel hale gelen giysiler arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar açıklanmıştır.
Giysi kültürü konusunda; PTT A.Ş. tarafından 2001-2004 yılları arasında dörder adet
olmak üzere toplamda on altı adet Türk kadın kıyafetleri konulu posta pulu; 1997-2001 yılları
arasında dörder adet olmak üzere toplamda yirmi adet Türk kadın başlıkları konulu posta
pulu; 2005 yılında dört adet padişah kaftanları konulu posta pulu basılmıştır. Giysi kültürüne
ait bu pulların illustrasyonları Yrd. Doç. Pınar OLGAÇ tarafından hazırlanmıştır. Türk kadın
kıyafetleri, Türk kadın başlıkları ve padişah kaftanları; pul çeşitlerinden tematik pullar
grubuna girmiştir (Olgaç, 2013: 42).
Çalışma kapsamında 2001-2004 yılları arasında basılan Türk kadın kıyafetleri konulu
on altı adet posta pulu incelenmiştir. Posta pulların telif hakkı için PTT A.Ş. Değerli Kağıtlar
Daire Başkanlığı’ndan resmi izin alınmıştır. Koleksiyonerlerden satın alınarak taranan ve
dijital ortama aktarılan posta pulları üzerinde; Ege Bölgesi’nden Afyonkarahisar; İç Anadolu
Bölgesi’nden Ankara ve Sivas; Marmara Bölgesi’nden Balıkesir, Çanakkale ve Edirne;
Akdeniz Bölgesi’nden Burdur; Karadeniz Bölgesi’nden Amasya, Kastamonu, Tokat ve
Trabzon; Doğu Anadolu Bölgesi’nden Elazığ, Erzincan, Kars ve Tunceli; Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep ili geleneksel kadın giysileri bulunmaktadır.
BULGULAR
PTT A.Ş. tarafından 2001 yılında Balıkesir, Tokat, Kars ve Afyon ili Dinar ilçesi;
2002 yılında Çanakkale, Elazığ, Kastamonu ve Amasya ili Ilısu ilçesi; 2003 yılında Sivas,
Gaziantep, Erzincan ve Ankara ili Beypazarı ilçesi; 2004 yılında Burdur, Edirne, Trabzon ve
Tunceli ili geleneksel kadın giysilerinin yer aldığı posta pulları basılmıştır. Posta pulları şekil
olarak dikdörtgendir ve boyutları 26 x 41 mm’dir. Pullarda sol kenarda büyük harflerle
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı, sağ alt köşede posta değeri para birimi (lira), sağ üst
köşede geleneksel giysinin ait olduğu il bilgisi yer almaktadır.
Posta pullarındaki giysiler, 1986 yılında yayınlanmış “Tarihi Türk Kadın Kıyafetleri”
kitabındaki geleneksel kadın giysileri ile karşılaştırılmıştır. Posta pulları, basım yılına göre
sıralanmış ve geleneksel kadın giysileri ile posta pullarındaki geleneksel kadın giysileri
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar açıklanmıştır.
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Marmara Bölgesi’nden Balıkesir Ġli

Resim 1.Balıkesir İli Geleneksel
Gelin Giysisi (Günay, 1986: 49)

Resim 2.2001 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta işlemeli ve pulla bezenmiş çevre
bulunmaktadır. Bedene yırtmaçlı ve uzun kollu üç etek ve şalvar giyilmiştir. Bele büyük
tokaları olan kemer ve işlemeli peşkir takılmış; ayağa uçları yukarı kalkmış ve püskülle
bezenmiş terlik giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; ancak bedene giyilen üç eteğin farklı renkte
olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı uzunluktadır.
Posta pulunda bedene giyilen üç etekte ve başa takılan çevrede uygulanan nakış süslemeleri
ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki üç etekte ve başa takılan çevrede desenlerin daha
yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Karadeniz Bölgesi’nden Tokat Ġli

Resim 3.Tokat İli Geleneksel Aşiret
Kadınların Günlük Giysisi (Günay, 1986: 152)

Resim 4. 2001 Yılına Ait Posta Pulu
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Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta boncuk ve pulla bezenmiş saç bağı ve
başörtüsü bulunmaktadır. Bedene kolları ponpon ile bezenmiş elbise giyilmiş; bele yöresel el
dokumasından dokunmuş önlük ve uzun saçaklı, çarpana dokumalı ve boncuk püskülleri olan
önlük bağı bağlanmıştır. Ayağa renkli ve desenli örgü çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı görülmüştür. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen elbisedeki ponponlar ve
önlüklerdeki saçaklar ve ponponlar ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki giysilerde desenlerin
daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi’nden Kars Ġli

Resim 5.Kars İli Geleneksel Yetişkin
Evli Kadın Giysisi (Günay, 1986: 97)

Resim 6.2001 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta farklı renklerde başörtüsü,
boncuklardan yapılmış kordon ve bant bulunmaktadır. Bedene bluz, kolçak, boncuktan
yapılmış göğüslük (döşlük), farklı renkte etekler giyilmiş; bele boncuklu kemer takılmış;
ayağa çarık giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat bedene giyilen kolçak ve eteklerin farklı
renkte olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı
uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen boncuktan yapılmış göğüslük ve kemer ön plana
çıkmıştır.
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Ege Bölgesi’nden Afyonkarahisar Ġli

Resim 7. Afyon İli Dinar İlçesi
Geleneksel Yeni Gelin Giysisi (Günay, 1986: 27)

Resim 8. 2001 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta alın altını, farklı renkte çemberler,
burgulu çember ve ipten yapılmış örgü saç bulunmaktadır. Bedene boyu dizde biten üç etek,
cepken, şalvar ve don giyilmiş; bele enine çizgili ve uçları püsküllü, el dokumasından önlük
bağlanmış ve ayağa renkli örgü çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğraftaki giysiyi birebir yansıttığı; ancak başa takılan çemberin desenli olduğu ve bele
bağlanan önlüğün farklı desende olduğu, bedene giyilen şalvar ile ayağa giyilen çorabın farklı
renkte olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı
uzunluktadır. Posta pulunda yöresel kumaş özellikleri ve kumaş süslemeleri ön plana çıkmış
ve posta pulundaki cepkende, önlükte ve üç etekte desenlerin daha canlı renkte ve daha
yoğunlukta çizildiği dikkat çekmiştir.
Marmara Bölgesi’nden Çanakkale Ġli

Resim 9.Çanakkale İli Geleneksel
Genç Kız Giysisi (Günay, 1986: 58)

Resim 10.2002 Yılına Ait Posta Pulu
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Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta pullarla bezenmiş fes ve iki renkli
başörtüsü; boyunda büyük boncuklardan oluşan kolyeler bulunmaktadır. Bedene pullarla
bezenmiş cepken, etek ucu işlemeli, el dokumasından etek ve motif desenli don giyilmiş; bele
etek ucu işlemeli boyuna çizgili el dokumasından önlük ve uçları püsküllü kuşak bağlanmış
ve ayağa renkli örgü çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; ancak bedene giyilen cepkenin, eteğin ve bele
bağlanan önlüğün farklı renkte olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen etekte ve önlükte
uygulanan süsleme özellikleri ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki cepkende ve etekte
desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi’nden Elazığ Ġli

Resim 11.Elazığ İli Geleneksel
Gelin Giysisi (Günay, 1986: 68)

Resim 12.2002 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta fes, gümüş tepelik, iğne oyalı yazma ve
gelin teli; boyunda altınlarla bezenmiş kolye bulunmaktadır. Bedene dival tekniği uygulanmış
bindallı giyilmiştir. Bele kemer takılmış; ayağa dival tekniği uygulanarak süslenmiş terlik
giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; ancak bedene giyilen bindallının farklı renkte
olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı uzunluktadır.
Posta pulunda bedene giyilen bindallıdaki nakış süslemeleri ön plana çıkmıştır. Fotoğraftaki
bindallıda desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
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Karadeniz Bölgesi’nden Kastamonu Ġli

Resim 13. Kastamonu İli Geleneksel
Kadın Giysisi (Günay, 1986: 100)

Resim 14.2002 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta pullu fes ve çizgili başörtüsü; boyunda
altın paralarla bezenmiş kolye bulunmaktadır. Bedene gömlek, cepken, nakışlı şalvar giyilmiş;
bele uçları püsküllü kuşak ve boyuna çizgili önlük bağlanmıştır. Ayağa desenli örgü çorap ve
çarık giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat bedene giyilen cepken ve şalvarın farklı
renkte olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı
uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen giysilerin kumaşlarındaki yöresellik ön plana
çıkmıştır. Posta pulundaki cepkende desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Karadeniz Bölgesi’nden Amasya Ġli

Resim 15.Amasya İli Ilısu Köyü
Geleneksel Genç Kız Giysisi (Günay, 1986: 33)

Resim 16.2002 Yılına Ait Posta Pulu
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Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta boncuklu taç ve boncuk oyalı tülbent
bulunmaktadır. Bedene etek ucu ponponla bezenmiş gömlek, aplikelerle süslenmiş işlik,
yelek, geniş don giyilmiş; bele uçları püsküllü kuşak bağlanmış ve boyuna çizgili iki adet peş
katlanarak kuşaktan geçirilmiştir. Ayağa desenli örgü çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı görülmüştür. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen giysilerdeki kumaş
özellikleri ve ponponlar ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki yelekte, peşte ve geniş donda
desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
ĠçAnadolu Bölgesi’nden Sivas Ġli

Resim 17.Sivas İli Geleneksel
Evli Kadın Giysisi (Günay,1986: 147)

Resim 18.2003 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta gümüş para, zincir ve boncuklarla
bezenmiş başlık bulunmaktadır. Bedene yanları yırtmaçlı entari, şalvar giyilmiş; bele işlemeli
ve uçları püsküllü önlük bağlanmış; ayağa desenli örgü çorap, desenli ve tüylü terlik
giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi kısmen yansıttığı görülmüştür. Posta pulundaki geleneksel kadın
giysisinde başa tepelik takıldığı; bedene cepken giyildiği ve bedene giyilen entarinin farklı
desende olduğu ve bele büyük tokaları olan kemer takıldığı dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve
posta pulundaki giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda yöresel motifler ön plana
çıkmıştır. Posta pulundaki entaride desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep Ġli

Resim 19.Gaziantep İli Geleneksel
Barak Düğün Giysisi (Günay, 1986: 77)

Resim 20.2003 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta gümüş tepelikli fes, ipten yapılmış örgü
saç ve başörtüsü; boyunda gümüş kolye bulunmaktadır. Bedene gömlek, elbise giyilmiş; bele
nakış işlemeli önlük ve yöresel dokumadan kuşak bağlanmış; ayağa sade renk örgü çorap
giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat bedene giyilen elbise kollarının farklı renkte
olduğu; ayağa giyilen çorabın desenli olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen üç etekteki nakış
süslemeleri ve kuşaktaki saçaklar ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki elbisede ve önlükte
desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi’nden Erzincan Ġli

Resim 21. Erzincan İli Geleneksel
Gelin Giysisi (Günay, 1986: 72)

Resim 22.2003 Yılına Ait Posta Pulu
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Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta fes, gümüş tepelik ve işlemeli çevre
bulunmaktadır. Bedene üç etek giyilmiş; bele uzun saçaklı ve püsküllü kuşak takılmış; ayağa
dival tekniği uygulanarak süslenmiş terlik giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı görülmüştür. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen üç etekteki nakış
süslemeleri ve kuşaktaki saçaklar ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki üç etekte desenlerin
daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
ĠçAnadolu Bölgesi’nden Ankara Ġli

Resim 23.Ankara İli Beypazarı İlçesi
Geleneksel Gelin Giysisi (Günay, 1986: 38)

Resim 24.2003 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta altın tepelik, işlemeli ve oyalı çevre;
boyunda inci kolye ve altın paralarla bezenmiş kolye bulunmaktadır. Bedene içlik ve drapeli
geniş şalvar, cepken giyilmiş; bele büyük tokaları olan kemer takılmıştır. Ayağa sade renkte
örgü çorap ve çarık giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğraftaki giysiyi birebir yansıttığı; ancak bedene giyilen cepkenin farklı renkte ve desende
olduğu, ayağa giyilen çarığın farklı renkte olduğu ve örgü çorabın desenli olduğu dikkat
çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda
kumaş özellikleri ve başa takılan çevrede uygulanan süsleme özellikleri ön plana çıkmıştır.
Posta pulundaki şalvarda desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
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Akdeniz Bölgesi’nden Burdur Ġli

Resim 25.Burdur İli Geleneksel
Gelin Giysisi (Günay, 1986: 55)

Resim 26.2004 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta renkli tüylerle bezenmiş iki renkte
duvak tülü; boyunda inci ve boncuklardan oluşmuş kolye bulunmaktadır. Bedene gömlek, üç
etek, şalvar giyilmiş; bele işlemeli peşkir takılmış; ayağa desenli çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat bedene giyilen üç eteğin, ayağa giyilen
çorabın farklı renkte ve desende olduğu dikkat çekmiştir. Ayrıca fotoğraftaki kadın figüründe
ayaklar yan yana iken posta pulundaki ayaklar açık durumdadır. Fotoğraf ve posta pulundaki
giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda başa takılan duvak tülü ön plana çıkmıştır.
Posta pulundaki üç etekte desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat çekmiştir.
Marmara Bölgesi’nden Edirne Ġli

Resim 27.Edirne İli Geleneksel
Gelin Giysisi (Günay, 1986: 67)

Resim 28.2004 Yılına Ait Posta Pulu
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Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta oyalı çember bulunmaktadır. Bedene
gömlek, kürkle bezenmiş ceket ve yanları işlemeli, geniş şalvar giyilmiştir. Bele işlemeli
peşkir takılmış; ayağa çarık giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; ancak bedene giyilen ceket ve geniş şalvarın
farklı renkte olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı
uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen cekette ve şalvarda uygulanan süsleme özellikleri
ön plana çıkmıştır. Posta pulundaki cepkende desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat
çekmiştir.
Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon Ġli

Resim 29.Trabzon İli Geleneksel
Kadın Günlük Giysisi (Günay, 1986: 156)

Resim 30.2004 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta pullarla bezenmiş tülbent; boyunda
altınlarla bezenmiş kolye bulunmaktadır. Bedene gömlek, çiçek desenli kısa yelek, don ve
etek giyilmiştir. Bele uçları püsküllü yöresel kuşak ile çizgili dokumadan peştamal takılmış;
ayağa renkli ve desenli örgü çorap ve çarık giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat başta bulunan tülbentin çizgili olduğu;
bedene giyilen gömleğin farklı renkte olduğu; yeleğin, donun ve eteğin farklı renkte ve
desende olduğu; ayağa giyilen çorabın ve çarığın farklı renkte olduğu dikkat çekmiştir.
Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı uzunluktadır. Posta pulunda bedene
giyilen giysilerin ve bele takılan kuşakların kumaşlarındaki yöresellik ön plana çıkmıştır.
Posta pulundaki yelekte, peştamalda ve kuşakta desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat
çekmiştir.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nden Tunceli Ġli

Resim 31.Tunceli İli Geleneksel
Kadın Giysisi (Günay, 1986: 158)

Resim 32.2004 Yılına Ait Posta Pulu

Geleneksel kadın giysisi incelendiğinde; başta fes, gümüş paralı baş takısı, farklı
renkte başörtüleri; boyunda gümüş paralı zincir bulunmaktadır. Bedene gömlek, bluz, cepken,
şalvar, giyilmiş; bele uzun saçaklı kuşak ve kemer takılmış; ayağa renkli ve desenli örgü
çorap giyilmiştir.
Posta pulundaki geleneksel kadın giysisi incelendiğinde ise posta pulundaki giysinin
fotoğrafta yer alan giysiyi birebir yansıttığı; fakat bedene giyilen cepkenin farklı renkte
olduğu; şalvarın desenli olduğu; ayağa giyilen çorabın farklı renkte olduğu ve önlüğün etek
uçlarında pililerin olduğu dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki giysilerin boyları aynı
uzunluktadır. Posta pulunda bedene giyilen giysilerdeki kumaş özellikleri ön plana çıkmıştır.
Posta pulundaki cepkende, önlükte ve şalvarda desenlerin daha yoğunlukta olduğu dikkat
çekmiştir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Posta pulu, basıldığıülkenin sanat anlayışını, sosyal yaşamını, kültürel özelliklerini
taşıyan bir grafik tasarım ürünüdür ve bir konuyu, bir şahsı, bir olay ya da hizmeti tanıtarak
evrensel bir boyut kazanmaktadır. Ulusların kültürünü yansıtan posta pulu, tarihsel bir kaynak
olup boyut olarak küçük olmasına rağmen işlevi çok büyüktür.
Farklı bölgelere ve illere ait posta pullarındaki kadın geleneksel giysilerinde öne çıkan
imgelerin değerlendirilmesine ilişkin yapılan çalışma sonucunda; Amasya ve Tokat illerine ait
posta pullarındaki geleneksel kadın giysilerinin yazılı kaynaklardaki giysileri birebir yansıttığı
görülmüştür. Sivas ili hariç diğer illere ait posta pulundaki geleneksel giysilerin yazılı
kaynaklardaki giysileri yansıttığı ancak; giysilerde ve aksesuarlarda farklı renk ve desenlerin
kullanıldığı dikkat çekmiştir. Fotoğraf ve posta pulundaki geleneksel giysilerin model boyları
aynıdır ve posta pullarında özellikle kumaş ve süsleme özellikleri ön plana çıkmış; desenlerin
daha canlı ve çekici olduğu dikkat çekmiştir.
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Çalışmada Afyon iline ait posta pulundaki kadın figürü ile fotoğraftaki kadın
figürünün aynı olduğu; ancak diğer illere ait kadın figürünün kısmen aynı olduğu ya da
tamamen farklı olduğu görülmüştür.
Geleneksel kadın giysilerini hatırda kalıcı biçimde yansıtan, giysilerin özelliklerini ve
zarafetini ortaya koyan posta pulları, kültürümüzün yaşatılması adına görsel bir araçtır. Posta
pulunun öneminin artması ve giysi kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için:
 Türkiye’nin her iline ait geleneksel kadın giysilerin olduğu posta pulları tasarlanmalı,
basılmalı ve kullanılmalı,
 Geleneksel giysilerimizin yer aldığı posta pulları, grafik ve moda tasarımı eğitimi
veren kurumlarda materyal olarak kullanılmalı,
 Kültürel değerlerimizin uluslararası platformlarda tanıtılması için Turizm ve Kültür
Bakanlığı ile ortak çalışmalar ve projeler yapılarak kültürel değerlerimiz farklı araçlarla
dünyaya tanıtılmalıdır.
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BERLİN ALEXANDER MEYDANI VE ANKARA MAHPUSU ESERLERİNDE
KENTSEL MEKÂN
Gülsum KUŞ
Öz
Sanayi Devrimi kentlerin yapısında büyük bir değiĢime neden olarak, dünya tarihindeki en büyük sosyal
ve ekonomik organizasyonu oluĢturmuĢtur. Üretim kırsal alanlardan kente kaymıĢ ve tüm fiziksel çevreyi ve
toplumsal koĢulları kökten değiĢtirmiĢtir. Kentler ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik konum ve kültür bakımından
farklılaĢmıĢ, geniĢ ve heterojen kitlelerden meydana gelen mekânlara dönüĢmüĢtür. Bu durum birçok sorunu
beraberinde getirerek pek çok bilim dalına konu olmuĢtur. Edebiyatta da büyük bir yankı uyandıran bu sorun,
„‟Kent Edebiyatı‟‟ baĢlığı altında yeni bir türün ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Berlin Alexander Meydanı bu
türde yazılan en ünlü romanlardan biridir. Bu eserden otuz yıl sonra kaleme alınan Ankara Mahpusu da, Berlin
Alexander Meydanı gibi kent ve modernleĢme sürecini irdelemiĢtir. Bu çalıĢmada iki eserden kentsel mekâna
özgü özellikler kesitler halinde alınmıĢ, benzer ve farklı yönleriyle ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Her iki eserde
ele alınan kentler ve bu kentlerde yaĢayan insanlar, modernleĢme oranı yükseldikçe geleneksel özelliklerini
yitirerek birbirlerine oldukça yakın özelliklere sahip oldukları görülmüĢtür
Anahtar Kelimeler: Kent, Mekân, Modernizm, Ankara Mahpusu, Berlin Alexander Meydanı

URBAN SPACE IN BERLIN ALEXANDER SQUARE AND ANKARA PRISON
Abstract
Industry Revolution creates the biggest and economical organization in the world history by causing a
major change in the structure of cities. Manufacturing moves from rural places to cities and changes the whole
physical environment and social conditions radically. The cities become different in terms of race, ethnic origin,
socio-economical position and culture and turn into spaces consist of large and heterogeneous masses. This is
discussed in many science fields by bringing with many problems. This problem in question influence also in the
field of literature, thus a new genre occurs under the title of „‟City Literature‟‟. Berlin Alexander Square is one
of the well-known novels in this literary genre. The novel Ankara Prison, written thirty years later than Berlin
Alexander Square, scrutinizes also city and modernism process. In this study, some city characteristics are got
from both novels in the form of section and are tried to be revealed with their similarities and differences. It is
seen that, the cities and the people are living here in both novels have similar characteristics by losing their
traditional characteristics.
Key Words: City, Space, Modernism, Ankara Prison, Berlin Alexander Square

1.GİRİŞ
Kent olgusu, toplumsal bir varlık olan insanın, diğer insanlarla iletiĢime geçme
gereksiniminden doğmuĢtur. Zaman içinde diğerlerinin yardımına ve desteğine duyulan
ihtiyaç artmıĢ,bu durum yerleĢimolgusunun temelini oluĢturmuĢtur. Önceleri küçük gruplar
Ģeklinde yapılan yerleĢim, ileriki dönemlerde köylere, kasabalara, daha sonra da önce küçük
ölçekli, sonra dünyaya adını duyuran mega kentlere dönüĢmüĢtür.Boy.


Bu çalıĢma, yazar tarafından Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı‟nda „Berlin Alexander Meydanı ve Ankara Mahpusu Eserlerinde Kent Sorunsalı‟ adı ile çalıĢılmıĢtır.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi,
gulsum_kus4261@hotmail.com
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Bugüne kadar farklı disiplinlerden birçok bilim adamı tarafından kent ve kentleĢmeye
iliĢkin değiĢik kavram ve tanımlamalar ortaya atılmıĢtır. Ancak her dönem ve ülke için
değiĢmez, herkes tarafından kabul edilen geçerli bir tanımdan söz etmek mümkün olmamıĢtır.
Tarihsel geliĢimiçinde kentin kavramsal içeriğindeki değiĢim incelendiğinde, ilk dönemlerde
uygarlık kavramının bu içeriğin belirlenmesindeki temel etken olduğu gözlenmektedir
(Ertürk, 1997: 42). Oysa bugün kent kavramının tanımlanmasında istihdam yapısı, ekonomik
faaliyet, nüfus yoğunluğu gibi çok daha farklı faktörler kullanılmaktadır. Sanayi Devriminden
sonra kentler hem biçim hem de iĢlev yönünden değiĢiklik göstermiĢ ve kent kavramının
içeriğinin değiĢmesine sebebiyet vermiĢlerdir.
SanayileĢme sonucunda kırsal kesimlerde insan gücüne duyulan ihtiyaç azalırken,
kentlerde kurulan fabrikalarda iĢgücüne duyulan gereksinimin artması, geçim derdine düĢen
ve daha iyi Ģartlarda yaĢamak isteyenlerin kitleler halinde kentlere akın etmesine neden
olmuĢtur.Üretimin kırsal alanlardan kentlere kayması, fiziksel çevreyi ve toplumsal koĢulları
kökten değiĢtirmiĢtir. Kentler ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik konum ve kültür bakımından
farklılaĢmıĢ, geniĢ ve heterojen kitlelerden meydana gelen mekânlara dönüĢmüĢtür (Koç,
2009: 44-41).
19. yüzyılda büyük bir değiĢim ve dönüĢümgeçiren kent ve buna bağlı olarak insan
yaĢamı, edebiyatta ve diğer alanlarda büyük yankı uyandırmıĢ, hatta„‟Kent Edebiyatı‟‟baĢlığı
altında yeni bir edebi tür ortaya çıkmıĢtır. Bu türde insanoğlunun makine karĢısındaki
güçsüzlüğü, Tanrı inancını yitirmesi, maneviyattan kopması, açlık ve sefaletle imtihan olması
gibi farklı konular iĢlenmiĢtir. Alfred Döblin‟in Berlin Alexander Meydanı romanı kent
edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Döblin, yazar olmasının yanı sıra, nöroloji ve
psikoloji eğitimi almıĢ bir doktordur ve siyasetle aktif olarak ilgilenmiĢtir. 1928 yılının
Almanya‟sının gidiĢatından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği Berlin Alexander Meydanı
romanının baĢkahramanı Berlin‟de yaĢayan eski bir hamal ve çimento fabrikası iĢçisiFranz
Biberkopf‟tur. ĠĢlediği cinayet yüzünden hapse giren Franz, yıllar sonra yeniden özgür
kaldığında iyi bir insan olarak Berlin‟de yaĢamaya devam etmek ister. DıĢarı çıktığında,
Berlin kentinin akıl almaz değiĢimi ve yaĢamı onu önceleri korkutsa da zamanla buna alıĢırve
iyi bir insan olarak yaĢamaya baĢlar. Fakat çevresini saran insanlar onu rahat bırakmaz, bir
Ģekilde tuzağa düĢürür ve onun yeniden suç iĢlemesine sebep olurlar. Sonunun geldiğine
inanan Franz, bu sonu kendi eliyle hazırlamak isterken gözü birden açılıverir. Her Ģeyin
nedeninin kendisi olduğunu, kendi bomboĢ yaĢamı olduğunu anlar. Artık her Ģey yeniden
anlam kazanır ve Franz değiĢmiĢ,örselenmiĢbir Ģekilde geri döner. Ġnsan olduğunun bilincine
varır ve yepyeni bir felsefeyle hayatını yeniden yaĢamaya baĢlar.
Ankara Mahpusu ise 1957 yılında Fransa‟da yayımlanan ilk Türk romanıdır. Osmanlı
Devleti‟nin son dönemlerinde doğan ve hem kadın oluĢu hem de siyasi görüĢü nedeniyle
edebiyat camiasında açık veya örtülü bir Ģekilde birçok engellemeye maruz kalan Suat DerviĢ,
edebiyata ilk olarak Ģairlikle adım atmıĢtır. ÇeĢitli türde edebi ve kültürel yazılar yazmıĢolan
DerviĢ, aynı zamanda eleĢtirmenlik, çevirmenlik ve gazetecilik yapmıĢtır. Modernizm
sürecini iĢlediği Ankara Mahpusu, ilk olarak Fransızca Zeynep İçin adıyla yayımlanmıĢ,
Türkiye‟de ise 1968 yılında Ankara Mahpusu adıyla tekrar piyasa sürülmüĢtür. Eserin
baĢkahramanı Vasfi, tıp fakültesinde okurken aynı mahallede yaĢayan Zeynep‟e âĢık olur.
Gözü Zeynep'in aĢkından baĢka bir Ģey görmeyen Vasfi, Zeynep'in büyük amcasıyla
evlenmesiyle yıkılır. Zeynep'e toz kondurmayan Vasfi, Zeynep‟in dedikodusunu yapan
kuzenini öfkesini kontrol edemeyip öldürür. Uzun yıllar süren hapis hayatından sonra yeniden
hürriyetine kavuĢur ve insanlar arasında kendine bir yer bulmaya çalıĢır. Tutunacak hiçbir
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Ģeyi olmayan Vasfi'nin artık ne parası ne kalacak bir yeri ne de kimsesi vardır. YaĢadığı kent
tam anlamıyla varlık savaĢının verildiği bir mekâna dönüĢür.
Bu çalıĢmadaAnkara Mahpusu‟nun seçilmesinin nedeni bugüne kadar üzerine hiçbir
çalıĢmanın yapılmamıĢ olmasıdır. Berlin Alexander Meydanı‟nın ise kent edebiyatını temsil
eden en önemli eserlerden biri oluĢu, seçilmesindeki baĢat etkendir. Bu çalıĢmadaiki eserden
kentsel mekâna özgü özellikler kesitler halinde alınacak ve eserlerde ne yoğunlukta iĢlendiği,
benzer ve farklı yönleriyle ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.
2. KENTİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Kent, insanlık tarihinin önemli bir kavĢağı ve dönüm noktasıdır. Bu yeni yaĢam
merkezi medeniyet kavramını ortaya çıkarmıĢve zaman içinde değiĢim geçirerek dünyadaki
en büyük sosyal ve ekonomik mekanizmayı oluĢturmuĢtur.
Kent sözcüğü Latince „‟civitas‟‟ kelimesinden gelir. Ġngilizce ve Fransızcaya
baktığımızda ise „‟city‟‟ ve „‟la-cité-la-ville‟‟ karĢılıkları görürüz (KeleĢ, 2006: 108). Aynı
sözcük Ġtalyancada „‟citta‟‟, Ġspanyolcada „‟ciudad‟‟, Almancada ise „‟Stadt‟‟Ģeklinde
karĢımıza çıkar (Kaya, 2014: 4). Kent için eski Türkler „‟Balık‟‟ ifadesini kullanıyorlardı.
Günümüzde Ģehir ile aynı anlamda kullanılan „‟kent‟‟ sözcüğü ise Farsçada „‟Ģah‟‟kelimesine
bağlı olarak, Ģahın yaĢadığı yer, büyük yerleĢim, krallık anlamlarına sahiptir (DanıĢ,2014).
„‟Kent‟‟ kavramının bugüne kadar sayısız tanımı yapılmıĢtır. Örneğin; Weber‟e göre
bir yerleĢim biriminin kent olarak tanımlanabilmesi için; savunma amaçlı bir kalesi, pazarı,
mahkemesi ya da otonom yasalarının yanı sıra kısmi bir ekonomisinin ve özerkliğinin olması
gerekir (2003: 86-87). Louis Wirth ise kenti, toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen
bireylerin oluĢturduğu, göreceli olarak geniĢ, yoğun nüfuslu ve mekânda süreklilik niteliği
olan yerleĢimyerleri olarak tanımlar (KeleĢ,2006:108). Aslanoğlu (2000: 13) kenti, tarımsal
olmayan üretimin yapıldığı, kontrol fonksiyonlarının toplandığı, belirli büyüklük, heterojenlik
ve bütünleĢme düzeylerine varmıĢ bir mekân olarak tanımlarken, Sezal (1992: 22) aynı
olguyu sosyal hayatın mesleklere, iĢbölümüne, farklı kültür gruplarına göre organize edildiği;
kurumlaĢmaların yoğunluk kazandığı, karmaĢık insan iliĢkilerinin bütün bir günlük yaĢayıĢı
etkilediği yerleĢme merkezi olarak görmektedir.
YerleĢik hayata ilk olarak nasıl geçildiği konusunda ise hala kesin kanıtlara
ulaĢılabilmiĢ değildir. Mezarlıkların veya kutsal yerlerin, yani dini gerekçelerin, yerleĢik
hayata geçmeye ön ayak olabileceği düĢünülmektedir. Ġnsanlığın baĢlangıcından tarımın
baĢlamasına kadarki süreyi kapsayan Paleolitik dönemde, özellikle bilinçli gömme
iĢlemlerinin bir çeĢitdini endiĢeve korkuyla yapıldığına dair kanıtlar elde edilmiĢtir (ġenel,
2006: 167).
Paleolitik dönemin sonunda avcılıkta uzmanlaĢan bir insan grubunun ortaya çıkması,
topluluktaki diğer insanların boĢ zamanını artırarak, maddesel ve simgesel kültür araçlarını
geliĢtirilebilmeleri için onlara gereken ortamı yaratmıĢtır (ġenel, 2006: 169). Zamanla
doğadaki bitkilerin ve hayvanların artan nüfus ihtiyacını karĢılayamaması, yeni arayıĢlara
sebep olmuĢ, böylece orman içinde ve dıĢında barınaklar yapılmaya, hayvanlar
evcilleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Tarım aletlerinin yapımına devam edilmesi de tarımsal
etkinliğin baĢlamasına ön ayak olmuĢtur. Bir süre sonra avcılığın ve toplayıcılığın yerini,
hayvancılık ve tarım almıĢtır. Bu durum insanlık tarihinin en büyük devrimidir. Neolitik
olarak adlandırılan bu dönemde ilk köyler ortaya çıkmıĢ,hayvanlar ve bitkiler evcilleĢtirilmiĢ,
kap, kacak, süs eĢyası gibi farklı aletler üretilmeye baĢlanmıĢtır (Hout ve diğerleri, 2000: 25).
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Bu özellikleri barındıran ilk kentsel yerleĢmeler M.Ö. 3500 yılında Mezopotamya‟da
gerçekleĢmiĢtir. Bu kentleri M.Ö. 3000 yılında Mısır‟da, daha sonra M.Ö. 2500‟ de Çin ve
Hindistan‟da kurulan kentler izler. Arkeolojik çalıĢmalar, bu kentlerin ekolojik açıdan uygun
yerlerde, büyük nehirlerin geçtiği verimli ovalarda kurulduğunu doğrular niteliktedir
(Aslanoğlu, 2000: 14).
Ġnsanoğlunun zaman içinde tarımsal etkinlikleri geliĢtirmesi, iĢbölümünde gerçek bir
ayrıĢmaya neden olmuĢ,böylece topluluk üyelerinin aynı toprak üzerinde bir arada yaĢamaları
yerleĢme birimi olarak siteleri ortaya çıkarmıĢtır. Site yönetimi M.Ö. 1500–1000 yıllarında
baĢlayıp Sümerler, Ġbraniler ve Babilliler gibi pek çok kavimde görülmesine (McNeill, 2001:
19) rağmen, eski Yunan siteleri, Batı‟daki kentlerin oluĢmasının baĢlangıcı olarak kabul
edilir.
Küçük ölçekli ve yerleĢik köy ve kasabalardan çok az farklılık gösteren antik sitelerin
çözülmesiyle feodal toplum yapısı geliĢmeye baĢlamıĢ ve Ortaçağ kentleri ortaya çıkmıĢtır.
Bu toplumun yerleĢmebiçiminde mülk sahibi senyörler ve çevreleri Ģatolarda yaĢar, tarımsal
etkinliklerle iĢgücünü oluĢturan serfler köylük yerlerde hayatlarını sürdürürler. Bu dönemde
yaĢamın kırsal alanlara çekilmesine bağlı olarak, kentlerin zayıfladığı görülür. Ancak zaman
içinde tekniğin ilerlemesi, küçük endüstri birimlerinin yerini daha büyüklerinin alması, mal
değiĢiminin kurumsallaĢması, siyasi örgütlenmede görülen değiĢimler, feodal üretim ve
mülkiyet iliĢkilerinin sonunu yaklaĢmasına neden olmuĢ, böylece tarımsal üretimin egemen
olduğu feodal toplumda büyük toprak sahipleri gittikçe üstünlüklerini sanayi birimlerinin
sahiplerine kaptırmıĢlardır. Bundan dolayı, toprakla uğraĢan halk yığınları kentlere akarak
endüstri iĢletmelerine yönelmeye baĢlamıĢtır. Ortaya çıkan bu yeni toplumsal ve ekonomik
biçimlenme kapitalizmin yükselmesi, teknoloji ve üretim örgütlenmesi gibi köklü değiĢimlere
yol açmıĢtır (Kivisto, 2008: 25).
Kentlerin tarihsel süreci incelendiğinde, günümüzdeki anlamıyla modern kentin
ortaya çıkıĢının Sanayi Devrimi sonrasında olduğu görülür. Daha da önemlisi literatürde
“KentleĢme”kavramının “Sanayi Devrimi Öncesi KentleĢme” ve “Sanayi Devrimi Sonrası
KentleĢme”olarak ikiye ayrılması, Sanayi Devriminin bu süreçte bir dönüm noktası olduğu
göstermektedir (Canatan,1995: 89).
Sanayi Devriminden sonra kapalı sınıf olgusu ve cinsiyete dayalı kapalı iĢ bölümü
ortadan kalkmıĢ, sanayileĢmeye baĢlayan ülkelerde servet hızla büyüyerek, halkların yaĢam
düzeyleri çeliĢkilerle dolu olarak yükselmiĢtir. SanayileĢme ile birlikte büyük bir değiĢime
uğrayan kent, daha yüksek bir refah düzeninin yanında, büyük sosyal adaletsizlikleri
beraberinde getirmiĢtir. Bu nedenle bazı araĢtırmacılar tarafından modernliğin, uygarlığın,
medeniyetin beĢiği olarak tanımlanırken, bazıları tarafından kalabalığın, acımasızlığın,
mutsuzluğun, sömürünün yeri olarak tasvir edilmiĢtir.
3. BERLİN ALEXANDER MEYDANI’NDA KENTSEL MEKÂN
YaĢanılan mekân sadece sosyal hayatın geçtiği edilgen bir sahne değil, aynı zamanda
sosyal hayatın tamamlayıcı bir unsurunu temsil eder. Bu nedenle, sosyal iliĢkiler ve yaĢanılan
mekân günlük hayatta kaçınılmaz bir Ģekilde birbirine bağlıdır (Lefebvre, 2002: 367).
Klasik sosyoloji tarihi incelenecek olursa, topluluk çalıĢmalarının ilk olarak mekân
üzerinden anlaĢılmaya çalıĢıldığı görülecektir. Kır-kent ayrımı, komĢuluk iliĢkileri, devlet ve
bölgesel gruplaĢmalar, geleneksel/modern ayrımı hep bir coğrafyaya bağlı olarak
anlaĢılmaktadır (Aydemir 2011: 88).

576

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN
http://www.akademikbakis.org

Berlin Alexander Meydanı‟nın konusu mekân olarak Berlin‟de geçmektedir. Berlin
geçmiĢteve günümüzde Almanya‟nın en önemli kültür, ekonomi ve sanayi kentidir. Yüzyıllar
içinde savaĢ, hastalık, kıtlık gibi türlü sorunlarla birçok değiĢime uğrayan kent, en büyük
değiĢimi ve dönüĢümü Sanayi Devriminden sonra yaĢamıĢtır.
Sanayi Devrimi, kentleĢme tarihinde yeni bir çığır açmıĢ ve „‟Modern Kent‟‟
kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Kalabalık ve hareketlilik, modern kentin en belirgin
özelliklerindendir. Kent sonu gelmez hareketlilik demektir; herkes ve her Ģey bu hareketliliği
besler. Hız, modern kentin yeni değeridir. Her Ģey hızla akıp gider, insanlar hızla hareket eder.
Çünkü herkes bir yere yetiĢme derdindedir. Saat kent hayatının en önemli nesne ve
imgelerinden biri haline gelmiĢtir (Alver, 2012: 17). Berlin Alexander Meydanı romanında
Döblin, modern bir kente dönüĢen Berlin‟in bu yönünü Ģöyle alır:
„‟Caddeler nasıl da kalabalık. Her şey karmakarışık. İnsanlar koşuşup
duruyor. Beynim bomboş. Kurumuş. Ne olmuş buralar? Ayakkabıcılar,
şapkacılar, meyhaneler. Her yer ışıl ışıl. İnsanlar artık çok ayakkabı
eskitiyor olmalı. Bu kadar çok koşuştuklarına göre. Dışarıda kaldırımda
her şey hareket halindeydi. […] Yanından otomobiller gelip geçiyordu.
Korna sesleri. Gürültü. Evler, yapılar uzayıp gidiyordu (B.A.M.: 8-9).‟‟

BaĢkarakter Franz iĢlediği cinayet yüzünden dört yıl hapiste kaldıktan sonra dıĢarı
çıkar, ancak gördüğü manzara karĢısında ĢaĢkına uğrar. Berlin artık bildiği Berlin olmaktan
çıkar, bambaĢka bir yapıya bürünür. Dört yıl öncesinden oldukça farklı olarak kent, aĢırı
kalabalıklaĢır, hız ve hareketlilik kentin genel çehresini yansıtır hale gelir. Kentteki bu büyük
değiĢimin nedeni, büyük bir hızla girilen sanayileĢmesürecidir. Kentin geçirdiği söz konusu
değiĢim ve dönüĢüm, sanayi kentlerinin temel özelliklerdendir.
SanayileĢmiĢ kentlerin genel yapısı incelendiğinde, demiryolu ağı kullanım oranının
yüksekliği göze çarpar. Yani bir ülkenin ne kadar geniĢ demiryolu ağı varsa, modernleĢme
konusunda o kadar ileri bir seviyede olduğu anlaĢılır. Berlin Alexander Meydanı‟nda,
Berlin‟in modernleĢme bakımından ne kadar ilerlemiĢ olduğu Ģöyle aktarılır:
„‟Tramvay rayları kalın tahtalar üzerinde boşlukta uzanıyordu. Bir
tramvay çok yavaş ilerliyordu. Hele bak, yeraltına metro yapıyorlar
(B.A.M: 22). […] Berlin, 20 uzak yol tren istasyonu, 121 banliyö
istasyonu, 27 kent çevre tramvay hattı, 7 tren manevra istasyonu,
elektrikli, buharlı trenler, tramvaylar, otobüsler, reklamlar, reklamlar.
[…] Buraya bir sürü ray döşemişler, herhalde istasyon yapacaklar

(a.g.e., 370).‟‟

Eserde Berlin tren, metro ve tramvay gibi bütün demiryolu araçlarının faal olarak
çalıĢtığı tam bir sanayi kenti olarak belirir. Kentte yaĢayan insanlar çoğunlukla bu araçları
tercih ederek toplu biçimde yolculuk ederek, Berlin‟in modern bir kent oluĢunu pekiĢtirir.
Zaman zaman insanların bu araçların altında kalarak ölmesi veya Franz Biberkopf gibi
uzuvlarından birini kaybetmesi, teknik araçların insanların bazı vücut organlarını yok
ettiklerini, dünyayı ruhsuzlaĢtırdıklarını, çevrenin ve canlı varlıkların felaketine sebep
olduklarını sembolize eder (Baykan, 2008: 92).
Yirmili yıllar, Alman siyasal hayatında sosyal demokratların en etkin olduğu yıllardır.
Bu dönemde ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik çıkmazın yanı sıra, SPD ve KPD
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arasındaki sert çekiĢmeler, nasyonal sosyalizmin git gide yükselmesinde etkili olmuĢtur
(Yılmaz, 2013: 85). Hitler iktidarının gittikçe yaklaĢtığı bir dönemde kaleme alınan Berlin
Alexander Meydanı romanının baĢkarakteri Franz, bir nasyonal sosyalisttir ve girdiği sosyal
ortamlarda faĢizmin savunuculuğunu üstlenir:
„‟Yoksa siz de mi bunlardan yanasınız? Benim gibi her gün buraya gelen
birinin gitmesini istiyorsunuz. […] - Sen faşistin biri olduğun için.
Kolluğu cebinde sakladığın için ve gamalı haçlı sayıldığın için! –
Öyleyim, size ne? […] Ağzınızı açıp da bana bir şey söyleyemezsiniz.
Hiçbiriniz ne yapmam gerektiğini bana söyleyemez. Benim gibiler bazı
şeyleri daha iyi bilir. Cepheye gidip sipere girmedik boşuna. Sizler şimdi
ortalığı kışkırtsın diye. Barış, barış diyorum size. Anladınız mı? İbret alın
bizlerden. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi içinizden biri kalkıp da,
devrim yapmak isterse, barışa dokunursa, onu asmalı derim sokaktaki
ağaca. İşte o zaman ötekilerin aklı başına gelir, arkadaşları ağaçta
sallanırken. Yaptıklarınızın sonucu ne olur görürsünüz, cani herifler!
(B.A.M.: 73-74).‟‟

Yüzyıllar boyunca kralın, sarayın ve soyluların denetiminde yaĢayan ve tarımla
geçimini sağlayan halk, 1800‟lü yılların baĢından itibaren kentlere göç etmeye baĢlamıĢ,
tekniğin ilerlemesiyle birlikte bu oran katlanarak artmıĢ ve kentler milyonları bir arada
barındıran birer mekâna dönüĢmüĢ, burada yaĢayan insanlar da kendi liderlerini kendileri
seçebildikleri, yönetimde söz hakları olduğunu düĢündükleri yeni bir sisteme dâhil
olmuĢlardır. Siyaset, sıradan bir vatandaĢın dahi ilgilendiği bir pozisyona gelmiĢtir. Alfred
Döblin de siyasetle aktif olarak ilgilenen -SPD‟nin resmi bir üyesidir- bir sosyal demokrattır
(Aytaç, 2005: 130). Kendisine zıt bir politik görüĢe sahip olan Franz ise bir nasyonal
sosyalisttir. FaĢist bir karakter olan Franz‟a göre kendisi gibi düĢünmeyenler ölümü hak
etmektedir. Franz‟ın Ģiddeteğilimli bir birey olması, nasyonal sosyalizmin Ģiddetive baskıyı
temel alan bir ideoloji olduğunu göstermesinin yanı sıra, Birinci Dünya SavaĢınıgörmüĢbir
toplumun taĢıdığı genel psikolojiyi yansıtır. Yazarın kendi görüĢünezıt nasyonal sosyalist bir
baĢkarakter yaratmasının nedeni ise; Hitler iktidarının yükselmeye baĢladığını, böylece Hitler
gibi düĢünenlerin toplumun büyük bir bölümünü kapsayacağını, onlara karĢı olanların da
ölüme mahkûm edileceğini düĢünmek mümkündür. Nitekim yazarın kendisi de Hitler iktidarı
nedeniyle yurt dıĢına kaçmak zorunda kalmıĢtır. Bu yönüyle kent, politik çekiĢmelerin vuku
bulduğu bir mekân olarak ortaya çıkar.
Modern kent çeliĢen çıkarların en önemli çatıĢmaalanlarından biridir. Bu mücadeleler
sadece kentsel mekânda değil, aynı zamanda kent mekânı üzerinde de verilmektedir. Mekân
toplumsal iradenin taĢıyıcısı konumundadır. Bu nedenle, iktidar iliĢkilerini korumayı veya
değiĢtirmeyi amaçlayan her grup için mekân üzerinde belirli bir denetimin kurulması Ģarttır.
Çünkü burada farklı birey, grup ve sınıfların, farklı amaç ve çıkarları bulunmaktadır. Ortaya
çıkan bu çeliĢkive mücadeleler, sosyo-mekânsal değiĢmenin maddi temelini oluĢturmaktadır.
Söz konusu kentsel çeliĢki, üç temel öğenin merkezi durumundadır: toplumsal sınıflar,
sermaye birikim süreci ve devlet (ġengül, 2001:9). Eserde, Berlin kentinde yaĢayan farklı
sosyal tabakaların birbirleriyle çeliĢki oluĢturan bu durumları ele alınır:
“Şu andaki toplum düzenine göre çalışan sınıf ekonomik, politik ve de
sosyal bakımdan köle olmaya mahkûmdur. Bunun en iyi örneklerini
mülkiyet hakkında –mal tekelinde- ve devletçilikte –güç tekelinde578
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görmekteyiz. Günümüz üretiminin ana ilkeleri, kişinin doğasal
gereksinmeleri değil, kazanç umutlarıdır. Tekniğin ileri attığı her adım,
mülk sahibi sınıfın zenginliğini ölçüsüzlüğe doğru arttırmaktadır.
Toplumun önemli bir bölümü ise utanılacak oranda yoksulluğa
sürüklenmektedir. Devlet, mal- mülk sahibi sınıfın çıkarlarını korumakla,
toplumun büyük bir bölümünü de alaşağı etme görevini üstlenmiş. O,
hilenin ve gücün bütün olanaklarını kullanarak tekelin ve sınıf
farklılıklarının korunmasına çaba göstermekte. Artık bireyin kukladan
farklı yok. Şimdi o muazzam bir mekanizmanın içinde ölü bir çarktır
(B.A.M.: 221).‟‟

Eserde Sanayi Devriminin kent üzerinde yarattığı büyük çaplı değiĢim ve dönüĢüm
Berlin kenti üzerinden ele alınır. SanayileĢmeyle birlikte ortaya çıkan yeni kent sisteminde
mülkü elinde bulunduran taraf her geçen gün zenginliğine zenginlik katıp güçlenmeye devam
ederken, iĢçi konumunda olan taraf elde edilen kâra rağmen düĢük ücretlerle uzun saatler
çalıĢmakzorunda bırakılarak yoksulluğa mahkûm edilir. Böyle bir durumda, devletin emeği
ve emekçiyi koruması gerekirken, üst tabakanın yanında durması, üst tabaka ile alt tabaka
arasındaki farkın artmasına ve toplumsal adaletin ortadan kalkmasına sebep olur. Bu
özelliğiyle modern kent, sosyal adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir mekân olarak ortaya çıkar.
Kapitalist üretim biçiminin temel kurallarından biri, insani iĢ gücünün kârın
yaratılması için araç olarak kullanılmasıdır. Bu süreç mal üretiminde, parayı daha çok paraya
dönüĢtürmeye yönelik bir süreç ve bu süreçte kârı etkileyecek tüm giderlerin en aza
indirilmesi istenmektedir. Ortaya konulan sermayenin, kâr oranıyla, yani kâr oranının
yüksekliğiyle iliĢkisi önemli ölçüde üretimdeki iliĢkilerle bağımlıdır; buradan da ücretlerin
düĢürülmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınma arzusu belirmektedir.
Böylece kapitalist üretim biçiminin toplumsal olmayan karakteri ortaya çıkmaktadır
(Biermann ve Klönne, 2007: 10). Berlin Alexander Meydanı‟nda yukarıdaki görüĢ ve
gerçeklere uygun kurgu büyük ölçüde mevcuttur. AĢağıdaki alıntılar konuya en bariz örnek
teĢkiledecek niteliktedir:
„‟Geçenlerde ne yazıyordu gazetenin biri, haberin var mı? „Mısır
ülkesinde köleler yıllar boyu, hiç makinesiz kral mezarları inşa etmişti.
Günümüzde ise Avrupa‟nın işçileri yıllar boyu, önlerinde makineler,
kişisel servetler inşa ediyor.‟ İlerleme mi bu? Olabilir. Fakat kimin için?
Belki yakında ben de çalışırım Essen Krupp veya Borsig ayda bin mark
daha fazla kazansın diye (B.A.M.: 222).‟‟
„‟İyi günler sayın bay doğrudan doğruya girişim. Kapitalistleri oldukça
şişmanlatmaya devam edin. Sabahları yedide işbaşı, kemiklerimizin
öğütüldüğü değirmene, gündelik beş kuruş! (a.g.e., 225).‟‟

Modern kent temelini makinenin oluĢturduğu bir yaĢam merkezidir. Bireyin yerini
artık madde almıĢtır. Burada insan hayatı hiçe sayılır. Toplumsal adalet ve insani değerler
önemini kaybeder. Topraktan koparılıp makine baĢına getirilen insanlar, iĢletme sahipleri
daha çok kazansın diye günün büyük bölümü çalıĢmakve karĢılığında düĢükkazançlara razı
olmak zorundadır. Bu durum yeni kent merkezinin insanı açlığa ve sefalete mahkûm eden bir
mekâna dönüĢmesinden ileri gelir.
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Birinci Dünya SavaĢından yenik çıkan Almanya, hem ödemesi imkânsız olan bir savaĢ
tazminatına çarptırılmıĢ, hem de iç pazarının büyük bir kısmını kaybetmiĢtir. Bütün bu
etkenler ülkeyi büyük bir ekonomik sorunla karĢı karĢıya getirmiĢtir. Bu gerçekliğe uygun
biçimde Berlin Alexander Meydanı‟nda, ekonomik problemler nedeniyle, Berlin kentinde
yoksulluk içinde yaĢayan halka değinilir:
„‟Franz Biberkopf, üzerinde gri-yeşil bir asker paltosu, insanlar arasında
itile kakıla yürüyor. El arabalarında sebze, peynir, ringa balığı satan ufak
tefek kadınlar. Soğan satan adamlar, bağıra çağıra… İnsanlar ellerinden
ne gelirse yapıyor. Evde çocuklar bekliyor, ağızları açık, küçük kuşlar
gibi aç. Ağzını kapat, ağzını aç, ağzını kapat, ağzını aç, ağzını kapat,
ağzını aç… (B.A.M.: 104)‟‟

Eserde, Berlin kenti insanlık dramının yaĢandığı bir mekân olarak tasvir edilir.
Sokaklar, sefalet içinde yaĢayan ve çocuklarını aç bırakmamak için el arabalarında sebze
meyve satan ve bütün olumsuzluklara rağmen, hayatta kalabilmek adına ellerinden geleni
yapan insanlarla doludur. Evde ailelerinin getireceği yemeği bekleyen aç çocukların, aynı
eylemi defalarca tekrar etmesi ve bu eylemin bir sonuca varmaması, ailelerin verdiği çabanın
sonuçsuz kaldığını göstermek için yazarın özellikle tercih ettiği bir yöntem olduğunu
söylemek mümkündür. Berlin‟de yaĢayan halkın böyle bir durumla karĢı karĢıya olmasının
nedeni ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çıkmazın yanı sıra, kentin bir
metropol oluĢundan dolayı aĢırı kalabalıklaĢması ve buna bağlı olarak burada iĢsizliğin
artmasıdır.
19. yüzyıldan itibaren kentler bir tüketim merkezi haline gelmiĢtir. Birey kentte kim
olarak algılanmak istiyorsa, öyle tüketmeye baĢlamıĢtır. “Tüketim çağı” olarak adlandıran bu
çağda birey rehberlerle hareket etmekte, neyi, ne zaman ve nasıl tüketeceği konusunda bilinçli
olarak yönlendirilmektedir. Böylece kent metaya dönüĢerek hızla kullanım değerini yitiren bir
toplumsal mekân olarak ortaya çıkmaktadır (Aydoğan, 2009: 204). Döblin Berlin Alexander
Meydanı‟nda modern kentin bu tüketim merakını eski bir binanın modern bir yapıya
dönüĢmesiyle sembolize ederek aktarır (bkz. B.A.M.: 136).
EndüstrileĢmeyle birlikte ortaya çıkan modern kent sisteminde zıtlıklar bir arada
bulunur. Berlin bir taraftan açlığın, sefaletin ve sömürünün merkezi konumundayken, diğer
taraftan bir düĢünce, kültür ve moda kenti olarak dünya çapında ün kazanır (Schäfer, 2011:
157). Hartung‟un (1999: 7-36) „‟madalyonun iki yüzü (Doppelgesicht)‟‟ olarak tanımladığı bu
dönem, 1923 yılında baĢlayan ekonomik iyileĢmeden, 1929 yılında gerçekleĢen dünya
ekonomik krizine kadar devam eden ve „‟Altın Yıllar‟‟ Ģeklinde adlandırılan süreyi kapsar
(Bedürftig, 2012: 134). Bu yıllarda Berlin ilk defa gerçek bir baĢkent olmuĢ, dünyanın her
yerinden sanatçıyı kendisine çekmiĢtir. Berlin artık sadece Avrupa‟nın en büyük sanayi
kentlerinden biri değildir, aynı zamanda kültürel alanda Londra ve Paris‟le rekabet edebildiği,
kabarelerin, varyetelerin, müzik, dans ve tiyatronun doruğa ulaĢtığı bir kenttir. Eserde Berlin
kentinin bu kültürel yönü gazete ilanları ve afiĢlerkullanılarak aktarılır:
„‟Hardenberg Caddesindeki „Reinaissance‟ tiyatrosunda, çok sayıda
seyircinin onur vermesiyle çok ilgi toplayan „‟couer-çapkın‟‟ 100. defa
oynanacaktır. Duvar ilanlarında Berlinlilerin bu oyunu daha çok
onurlandırması istenmekte (B.A.M.,156).‟‟
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„‟Franz orada duran gazetelere göz atıyor. […] Lessing tiyatrosunda
Piscator oyuncuları. […] Bruno Walter‟in bu sezon en son konseri, 15
Nisan Pazar şehir operasında, programda Mozart‟ın senfonileri… (a.g.e.,
170).‟‟

Döblin, Berlin sakinlerinin sık sık tiyatro gösterilerine, konser, sinema ve dernek
toplantılarına katıldıklarını, kültürel faaliyetlere çok önem verdiklerini anlatır. Bazı sanatsal
faaliyetler halk tarafından o kadar ilgi görür ki, defalarca sergilenme gereği duyulur. Kent
tarihi incelendiğinde, Berlin Alexander Meydanı‟nda sözü edilen bu kültürel aktivitelerin,
gerçekle uyum içinde olduğu görülür. „‟Altın Yıllar‟‟da ülke dıĢından gelen büyük dans
grupları, Berlin kentinde unutulmayacak performanslar yapmıĢlardır. Bu dönem Charleston ve
Shimmy‟nin, cazın, tiyatronun, filmin ve kabarelerin dönemi olarak tarihe geçmiĢtir (Stone ve
Scheibner, 1986: 170).
Modern kentin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de kadının iĢhayatında önünün
açılmasıdır. DüĢünce tarihine bakıldığında, kadınlar hiçbir zaman erkeklere denk görülmemiĢ,
hatta bazı toplumlarda kölelere eĢtutulmuĢtur.Örneğin Grek ve Roma toplumlarında kadının
vatandaĢlık hakkına sahip olmadığı, çünkü kamu yaĢamında geçerli olan erdemlerin,
kadınların sahip olamayacakları değerler olarak görülür. Aynı mentalite Ortaçağda da değiĢim
göstermeden varlığını sürdürür. Kadınlar zaman zaman sosyal ve ekonomik haklarını almak
için giriĢimde bulunsalar da, acımasız bir Ģekilde cezalandırılırlar. 18. yüzyılda Fransa‟ya
açılan savaĢta kadınların erkeklerle birlikte savaĢması, ancak savaĢ bitince aldıkları yanıt
kadına bakıĢaçısını çok güzel özetlemektedir: „‟Ne zamandan beri kadınlara cinsiyetlerini inkâr
etmek, erkekleşmek hakkı verildi? Kadınlara evlerine ilgi göstermek, çocuklarının beşiklerini sallamak
gibi görevlerini bırakarak genel yerlere gelmek, meclislere nutuk söylemek, ordu safları arasına
girmek, doğanın verdiği görevi ihmal etmek hakkını kim verdi?‟‟(Arat, 2010: 31-41). Sanayi

Devriminden sonra bu görüĢündeğiĢmeye ve kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olmaya
baĢladıkları görülür. Kentlerin iĢgücüne ihtiyaç duyan fabrikalarla dolması ve sadece
erkeklerin bu ihtiyacı karĢılayamaması, kadınların iĢ hayatına girmelerine zemin hazırlar.
Böylece kadın ekonomik özgürlüğünü eline alır ve toplumda erkeğe eĢit gerçek bir birey
olabilmeyi baĢarır. Berlin Alexander Meydanı‟nda kadının değiĢen konumuna Ģöyle değinilir:
„‟Sonra bir garsonla bir kadın, küçük oda, bir mutfak, düzgünce döşeli,
gaz sobası. Garson sabahları evde, çok uyuyor, sonra kalkıp, çalgısının
başına geçiyor. Garsonun karısı büyük bir mağazada denetim görevlisi.
[…] Yandaki dairede bir fırıncı kalfası ve karısı, bir matbaada istifçilik
yapıyor … (B.A.M.: 101).‟‟

Eserde Berlin, kadının da bir erkek gibi vatandaĢlık hakkına sahip olduğu, yasa
önünde eĢitolduğu, kendi hayatının iplerini kendi elinde tuttuğu ve istediği tercihi yapmakta
özgür olduğu bir mekân olarak anlatılır. Tarihtekinin aksine kadın artık sadece erkekle aynı
ortamda çalıĢabilmekte değil, aynı zamanda yeri geldiğinde erkekten daha üst bir konumda da
bulunabilmektedir. Kentte yaĢayan insanlar kadının toplum içinde elde ettiği bu sosyoekonomik durumu yadırgamaz, çünkü yeni toplum düzeni bunu gerektiren bir biçimde
ĢekillenmiĢtir. Bu özellik modern kentin kadını bir birey olarak kabul ettiren bir yapıda
olduğunu gösterir.
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4. ANKARA MAHPUSU’NDA KENTSEL MEKÂN
Özellikle yurt dıĢında büyük yankı uyandıran Ankara Mahpusu‟nun konusu Ġstanbul
kentinde geçmektedir. Güzelliği yüzyıllarca dillerden düĢmeyen Ġstanbul, dünya üzerindeki
konumu, tarihi, sosyo-kültürel hayatı ve ekonomisi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Tarihteki en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olması sebebiyle, her dönemde göç
almıĢve düĢmanları tarafından devamlı olarak ele geçirilmeye çalıĢılmıĢtır (Gürel ve Balta,
2011: 2).
Yüzyıllar boyunca Bizans Ġmparatorluğu ve Hıristiyanlığın, daha sonra cihan devleti
Osmanlı Ġmparatorluğunun ve çeĢitli ekonomik faaliyetlerinin merkezi olan Ġstanbul,
sanayileĢme sürecinde Avrupa‟yı kasıp kavuran köklü değiĢiklikleri kendi bünyesinde
barındırmadığı görülür. Merkezi otoritenin gücü, özel giriĢimin yetersizliği ve batıdaki serbest
pazar anlayıĢı bu durumun temel nedenidir (ġener, 2007: 57-58). Bu nedenle Türkiye
sanayileĢme konusunda ilk belirgin adımlarını 1950‟li yıllarda atmaya baĢlar. Bu döneme
kadar ülke geleneksel özelliklerini korumaya devam eder.
Kentin geleneksel yönünü yansıtan özelliklerin baĢında Ģüphesiz tarihi ahĢap evleri
gelmektedir. Kentle özdeĢleĢe
n ve büyük bir alanı kaplayan bu evler Osmanlı Devletinin son
döneminde inĢaedilmiĢyapılardır. Tüccarların ve Müslüman olmayanların kaldığı bu evler,
batıda Sanayi Devrimi öncesi ticaretle uğraĢanların yerleĢimbiçimleriyle benzerlik gösterirler
(Batur ve diğerleri, 1979: 193). Suat DerviĢ „‟eski‟‟yi ve „‟yeni‟‟yi ele aldığı Ankara
Mahpusu‟nda henüz modern bir kente dönüĢmemiĢ–sanayileĢmemiĢ- Ġstanbul‟u anlatırken,
baĢkarakter Vasfi‟nin yaĢadığı ahĢap evlerden oluĢan mahalleyi kullanır:
„‟Ne sıcak bir gece… İnsan bu evde boğulacak, diye mırıldandı. Bu
mahallenin her evinde insan boğulabilirdi. Ahşap evler bütün gün güneşin
altında kavruluyordu. Gece olunca da sanki bütün gün emmiş oldukları o
cehennem sıcaklığını buram buram etrafa yayıyorlardı. … Sokaklar dardı,
akşamları denizden kopup gelerek sahilleri kucaklayan tatlı meltemler bu
fakir mahallenin dar sokaklarından geçmiyordu (A.M.: 35).‟‟

Vasfi geliri düĢük ailelerin yaĢadığı bir mahallede oturmaktadır. YaĢadığı ev ise
Osmanlı Devletin yaptırdığı tarihi ahĢap evlerden biridir. Osmanlı Devletinin son
dönemlerinde doğmuĢ yazarın, Ġstanbul‟un o güne dek varlığını sürdüren geleneksel yönüne
aktarırken, ahĢap evlerini ve daracık sokaklarını örnek olarak kullanır. Bunlar modernite
öncesi kentlerin sahip olduğu özelliklerdir. Bu durum ülkenin tam bir sanayileĢme sürecine
girmediğini, sanayileĢmebakımından oldukça geri kaldığını gösterir.
ModernleĢme kuramına bakıldığında endüstri toplumu kuramıyla doğrudan iliĢkisi
olduğu anlaĢılır. Bu bağlamda, endüstrileĢmenin ilk olarak görüldüğü kentlerden biri olan
Ġstanbul değerlendirildiğinde, görünümünün Sanayi Devriminden sonra yavaĢ yavaĢ
değiĢmeye baĢladığı görülür. Tıpkı 1800‟lü yıllarda Paris‟in endüstrileĢmeyle birlikte
altyapısının yeniden yapılandırılmasıyla yeni bir yaĢam biçiminin oluĢturulması gibi, ellili
yıllardan itibaren Ġstanbul‟un yapısal özellikleri de değiĢmeye baĢlar. Kent yapısı ve yaĢamı,
halkın beklentileri ve uğraĢları çağın özellikleri doğrultusunda değiĢir. Bu dönemlerde, Paris
örnek alınarak Ġstanbul‟un dar sokakları geniĢletilmeye çalıĢılır. Birkaç kattan oluĢan, giriĢ
katı dükkân olan ve üst katları yerleĢim için kullanılan evlerin önemi azalırken, apartman
daireleri zenginler için önem kazanır (Faroqhi, 273-276). Ankara Mahpusu‟nda DerviĢ,
modernitenin getirdiği bu değiĢim ve dönüĢümü etkili bir biçimde yansıtır:
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„‟ Zavallı Şakir Amca! O kadar da zavallı değil ya, hiç olmazsa evinin
yıkıldığını görmedi, ölümünden sonra karısı o evi bir Adanalı tüccara
sattı. O da evin yerine içinde on dört daire olan bir bina yaptı (A.M.:
133).‟‟

„‟Eski‟‟yi sembolize eden karakterlerden biri olan Vasfi‟nin yaĢlı amcası ġakir, bir
tüccardır ve mal varlığıyla toplumda önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra genç karısı,
onun bütün hayatını geçirdiği ahĢap evini satar ve yerine çok katlı bir apartman yaptırır.
Apartman, geleneksel Türk ev sisteminde karĢılığı olmayan ancak modernleĢme süreciyle
birlikte yeni bir ev stili olarak kent hayatına dahil olan bir modeldir (Alver, 2013: 80).
Modernitenin yoğun olarak „‟kadın‟‟ üzerinden aktarıldığı eserde, Zeynep karakterinin, yaĢlı
kocasının evini yıktırması, yerine ona daha çok kazanç getirecek, böylece kendi hayatının
öznesi konumuna sokacak modern bir bina yaptırması, geleneksel olanın ortadan kalktığını,
modern olanın topluma yerleĢtiğini sembolize eder.
Ġstanbul‟un ellili yıllardaki tarihsel geliĢimi incelendiğinde, Ġstanbul‟un sadece içerden
değil, aynı zamanda dıĢarıdan da göç almaya ve bir mega kent olarak hızla çevreye yayılmaya
baĢladığı görülmektedir. Gittikçe kalabalıklaĢan kent, tarihi dokusunu da yavaĢ yavaĢ
kaybetmeye baĢlamıĢ, modern toplu taĢıma araçları kentte dolaĢmaya baĢlamıĢtır.
ModernleĢmesürecine bizzat Ģahit olan yazar, kentte kısa sürede gerçekleĢen yenilikleri Vasfi
karakterinin hapisten çıkmasıyla özdeĢleĢti
rerek aktarır:
„‟Sabahın ilk tramvayları Beyoğlu‟nda işlemeye başlamıştı. İçleri nereye
gittiklerini, ne yapacaklarını bilen adamlarla doluydu (A.M.:145).‟‟

Bizans döneminden kalan yapıların, Osmanlı padiĢahlarının inĢa ettirdiği camilerin,
külliyelerin, medreselerin, ahĢapevlerin yanında yüksek binalar yükselmiĢtir. Kentin değiĢen
çehresini DerviĢAnkara Mahpusu‟nda Ģöyle anlatır:
„‟Vasfi, İstanbul şehrini kederli gözlerle seyrediyordu. Bu şehir ona
müthiş kalabalık geliyordu; yollar, kaldırımlar, nakil vasıtaları hınca hınç
doluydu (A.M.: 100).‟‟
„‟Çeşmenin önünden geçmemek için geri döndü ve başka bir yoldan eski
evlerinin bulunduğu sokağa girdi ve hayret içinde kaldı. Burası büsbütün
değişmişti. Eski evlerin bulunduğu yerde şimdi beş katlı büyük binalar
vardı. Bütün sokak değişmişti, eski ahşap evlerin yerinde şimdi modern
binalar yükseliyordu.[…] Eğer buraya eski tanıdıklarını bulmaya geldinse
onları burada bulamazsın. Bazıları şurada burada birer gecekondu kurdu,
ötekileri dağılıp gitti (a.g.e.: 131-133).‟‟

Modern kentlerde göze çarpan en belirgin özelliklerden biri kent görünümün ve
nüfusun çok kısa bir sürede büyük bir değiĢime uğramasıdır. Kentlere yapılan yatırımların ve
teknik anlamdaki ilerlemelerin nüfus artıĢhızıyla doğru orantılı olarak artması bunun temel
nedenidir. Bu durum eserde, baĢkarakter Vasfi‟nin on iki yıl gibi bir süre sonra hapisten
çıkması ve kentte gördüğü manzara karĢısında ĢaĢkınauğramasıyla aktarılır. Kentte bulunan
ve geleneksel olanı yansıtan konutlar, modernizmi yansıtacak Ģekilde inĢa edilmiĢ,eskiden bir
arada yaĢayan ve kendilerine ait evleri olan insanlar modernizmin etkisiyle ya kentin baĢka
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yerlerine savrulur ya da modern kentle ortaya çıkan gecekondu tarzı evlerde yaĢamaya baĢlar.
Modern kent onların sadece yaĢadıkları yerleri ve yetiĢtikleri kültürü ellerinden almaz, aynı
zamanda onların beraberliğini, toplumsal bütünlüğünü de bozar. Geriye alıĢıldık olan hiçbir
Ģey kalmaz. Bu yönüyle kent, genel görünümü çok kısa sürede değiĢime uğrayan, akrabalık ve
komĢuluk iliĢkilerinin, hatta aile iliĢkilerinin en aza indirgendiği bir mekân olarak ortaya
çıkar. Kentin karakteristiği olarak ön plana çıkan bu özellikler modernizmle birlikte insan
hayatına dahil olmuĢtur.
Ġstanbul 1950‟lilerden sonra sokaklarında evsizleri, kimsesizleri, açları, sefilleri
barındıran bir kent haline gelir. DerviĢAnkara Mahpusu‟nda, „‟yeni‟‟nin etkisiyle Ġstanbul‟da
yaĢama tutunmaya çalıĢan bu tür insanları Vasfi‟nin hapisten çıktıktan sonraki durumuyla
aktarır:
„‟Şehir, sokaklarda sürünenler, köprü altında yatanlar, arsalarda,
oyuklarda, kovuklarda tüneyenler… binlerce biçare, binlerce sefille
doluydu. Bu tıklım tıklım şehrin tek insanları, yalnız insanları nereye
giderler, onu kimse bilmezdi (A.M.: 107).‟‟

Vasfi hapisten çıktıktan sonra Ġstanbul‟a geri döner; ancak Ġstanbul adeta artık hiç
bilmediği bir kenttir. Bu kocaman kentte ne yapacağını, nerde kalacağını bilemez. Yalnızdır
ama aslında yalnız değildir. Zayıf ve güçsüz insanları içinde öğüten bu kentte elinden tutacak
kimsesi yoktur. Akrabaları ya ölmüĢ ya da Ġstanbul onları baĢka yerlere savurmuĢtur.
Kimsesizdir. Ama kimsesiz olan sadece kendisi değildir. Kendisi gibi sokakta yaĢamak
zorunda kalan binlerce insan vardır. Köprü altları, boĢaraziler, kıyıda köĢede kalmıĢyerler bu
insanların barındıkları birer yer haline gelmiĢtir. Ġnsana verilen değer bu mekânda tamamen
ortadan kalkmıĢ, birey değerini tamamen yitirmiĢtir. Bu yönüyle kent insanları içine
hapseden, yalnızlaĢtıran ve yavaĢyavaĢyok eden modern bir organizasyondur.
Modern kentlerdeki tüm semtler her türden insanı bir arada barındıran mekânlardır.
Örneğin; önceleri yalnızca zenginlerin sosyal hayatlarını geçirdiği bir yer olan Beyoğlu, ellili
yıllardan itibaren alt tabakadan insanların da içine girdiği bir mekân haline gelir. Ġstiklal
Caddesi ise gündelik yaĢamın dinamik parçalarından biri olur (Faroqhi, 273-276). DerviĢ
eserde kentin bu dönüĢümünü Ģöyle aktarır:
„‟Beyoğlu‟nda İstiklal Caddesine çıkan yolların birinde, köhne bir evin
bodrumundaydı. Duvarları peykeler çeviriyordu. Ortasında döner
sandalyeli masalar vardı. Çok geniş bir yerdi burası. Fakat herhangi bir
masada bir yer bulmak çok müşküldü çünkü her zaman tıklım tıklım
doluyordu. Kurnaz bakışlı bir çırak hizmet görüyor, zayıf ve cin gibi akıllı
görünen kahveci müşterileri gözetliyordu. Vasfi daha ikinci akşam burada
iyi bir köşe bulmak için çok erken gitmek lazım geldiğini anladı (A.M.:

105).‟‟

Hapisten yeni çıkan ve ne kalacak yeri ne de parası olarak Ġstanbul‟a dönen Vasfi
sokaklarda yaĢamaya baĢlar. Büyüdüğü kente tamamen yabancı olan karakter soğuktan
donmamak için geceyi bir kahvehanede geçirmeye karar verir. Bu kahvehane Ġstanbul‟un
eskiden en gözde yerlerinden biri olan ve çoğunlukla üst sınıfa ait insanların zamanını
geçirdiği Beyoğlu‟ dur. Fakat Beyoğlu artık her türden insanı içine alan, sınıf farkının
olmadığı bir mekâna dönüĢmüĢtür. Sabahlayacağı kahvehane de burada bir binanın bodrum
katıdır. Bu mekânda o kadar düĢkün,çaresiz insan vardır ki, sayıları her geçen saat artar ve
oturacak yer dahi bulmakta zorlanırlar. Kimsesizleri barındıran bu kahvehane, aslında maddi
584

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 51
Eylül – Ekim 2015
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN
http://www.akademikbakis.org

durumu iyi olan kent sakinlerinin kendi aralarında yaĢayan biçare insanları görmezden
gelmelerini sembolize eder. Eskiden zenginleri barındıran bu semtin her türden insanın yaĢam
alanların biri olması ise toplumda üst sınıf- soylu ayrımının kalmadığını gösterir. Bu durum
kentsel mekânın sarayda yetiĢen veya halktan Ģeklinde insanları ayırmadığını gösterirken,
diğer yandan insan varlığını tehlikeye düĢüren bir bataklık olduğunu ortaya koyar.
SanayileĢme ile birlikte modernleĢen kentin genel görünümü ve yapısı tamamen
değiĢmiĢtir. Kentin merkezinde artık dini mekânlar bulunmamaktadır; bu mekânların yerini
fabrikalar almıĢtır (Akın, 2012: 283). Yeni yapının temelini oluĢturan bu fabrikalarda
üretimde devamlılığı sağlamak için vardiya sistemi getirilmiĢ,gece gündüz iĢleyen fabrikalar
sürekli kâr elde etmeye devam ederken, çalıĢanların emekleri sömürülüp düĢük ücretlere
mahkûm edilmiĢlerdir. Ankara Mahpusu‟nda yazar modern kent insanının yeni yaĢam Ģeklini,
lastik fabrikasında çalıĢan bir ailenin yaĢam biçimiyle aktarır:
„‟İkinci katta oturanlar bir ana kızdı, ikisi de aynı lastik fabrikasında
çalışırdı. Gece işçileriydiler. Akşam saat sekizde evden çıkarlar, ertesi
gün yedide dönerlerdi. İkisi de sinirli, suratsız kimselerdi, eve gelir
gelmez hemen yataklarına girerler ve hemen hemen bütün gün uyurlardı.
Perdeleri daima kapalı kalırdı (A.M.: 30).‟‟

Sanayi ve kapitalizmle tanıĢan insanın yeni yaĢam biçimi kendi doğasına aykırı bir
biçimde değiĢim gösterir. „Gündüz çalıĢılır, gece dinlenilir‟ görüĢü ortadan kalkmıĢ; gece
gündüz fark etmeden insanoğlu kentte hayatını sürdürmek için geceyi gündüz, gündüzü gece
gibi geçirmeye alıĢmaya baĢlar. Olağan yaĢamın özellikleri artık tamamen değiĢmiĢtir. Gece
çalıĢan insan, bütün gününü artık perdeleri dahi açılmayan apartman dairelerinde geçirir. Söz
konusu değiĢim tam bir huzursuzluk ve mutsuzluk getirir. Ġnsanların yüzündeki asık suratlı ve
sinirli ifade bu durumu kanıtlar niteliktedir.
Kadının toplumdaki konumu tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye‟de de sanayileĢmeyle
değiĢmeye baĢlamıĢtır. Suat DerviĢ, eserinde kadının modernleĢmeyle değiĢen bu sosyoekonomik konumunu Zeynep karakteri üzerinden aktarır. Örneğin; Zeynep bu eserde iki farklı
biçimde tasvir edilir: Birinci tasvirde, toplumun kadından beklentisine göre hareket eden,
ahlakına söz getirmemeye ve toplumdaki hareketlerine dikkat eden, söz dinleyen, büyüklerine
saygıda kusur etmeyen, büyüklerinin kendi hayatı üzerinde aldığı kararlara karĢı çıkmayan,
sade ve gösteriĢsiz giyinen, sessiz ve mahcup bir kız olarak tanımlanır (bkz. A.M.: 68). Yani
tam anlamıyla yetiĢtiği kültürün kadına yüklediği rolleri gerçekleĢtiren kadındır. Ġkinci
tasvirde ise Zeynep güzel, alımlı, boyanan, süslenen, allı güllü giyinen, dik baĢlı, mağrur,
pervasız, kibirli, aynı anda birkaç erkeği idare eden, istediğini elde etmek için elinden geleni
yapan, hatta zamanla kendine ait bir iĢ yerine sahip olan, kendi ayakları üzerinde duran,
kısaca toplumun kadından beklentisine ters hareket eden kurnaz bir kadındır.
Birinci tasvirdeki Zeynep toplumun öznesi olan erkeğin sahip olmak istediği bir
nesnedir. Hiçbir değeri yoktur. Kendi hayatı üzerinde söz hakkına sahip değildir. Geleneksel
kültürün kadından beklediği Ģekilde davranır. Ataerkil toplumda varlığını sadece ev sınırları
içinde sürdüren, iyi anne ve iyi eĢ olduğunda baĢarılı kadın olarak görülen, toplumun bir
bireyi olarak dahi kabul edilmeyen kadının sembolüdür.
Ġkinci tasvirdeki Zeynep ise birincisine zıt bir karaktere dönüĢür:
„‟Vasfi büyük bir heyecanla merdivenlerin üstünde aşağıya inen ayaklar
gördü. Fakat dikkatle bakınca bunların erkek ayakkabıları giyen ayaklar
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olduğunu fark etti. “Her halde aşağı inen kocasıdır” diye düşündü. Fakat
hayır, böyle değildi, şimdi ayakkabıların üstünde kadın bacakları
görünüyordu. Bu bacaklardan sonra bir kadın gövdesi gördü […] Bu
korkunç derece şişman, iğrenç, kuru ve sert bakışlı, yuvarlak yüzlü altın
dişli kadının Zeynep olmasına imkan var mı idi? (A.M.:154-155).‟‟

Bu tasvirdeki Zeynep, endüstrileĢmeyle geliĢen yeni kent düzeninde, hem sosyal hem
de ekonomik olarak sağlam bir yer edinir, hayatının iplerini kendi eline alır. Artık kendi adını
taĢıyan bir iĢ yerine dahi sahiptir. Eskiden toplumda algılandığını gibi arzu edilen, sahip
olunmak istenen bir kadın değildir; erkekleĢmiĢ, arzu edilmekten çıkmıĢ, erkeğin
hükmedemediği gerçek bir bireye dönüĢmüĢtür.Yazar, Zeynep karakteri üzerinden toplumun
girdiği dönüĢüm sürecini ve kadının toplumda değiĢen sosyo-ekonomik konumunu
modernizmin olağan sonuçlarından biri olarak ele alır.
5. SONUÇ
Bu çalıĢmada Berlin Alexander Meydanı ve Ankara Mahpusu eserleri modernizm
kapsamında kentsel mekân baĢlığı altında incelenmiĢve benzer ve farklı yönleriyle yoğun bir
kurguya sahip oldukları görülmüĢtür.
Berlin Alexander Meydanı‟nda yirmili yılların Berlin‟i, Sanayi Devriminin damgasını
vurduğu bir mekân olarak tanımlanır. Dört yıl gibi kısa bir süre içinde Berlin kalabalığın,
hareketliliğin, hızın ve çeĢitliliğin merkezi haline gelir. Kentin hem ülke içinden hem de
dıĢarıdan aldığı büyük ölçekli göçler, heterojen ve iletiĢimbağı kurmaktan kaçınan bir toplum
meydana getirerek bireyi yalnızlaĢtırır. Franz karakterinin hapse girip – çıkma süresiyle
özdeĢleĢti
rilerek aktarılan bu olağanüstü değiĢim ve dönüĢümsüreci sadece dört yıl gibi kısa
bir süreyi kapsar. Kent, nüfusla doğru orantılı olarak binaların, otomobillerin, demiryolu
araçlarının her geçen gün arttığı bir beton ormanına dönüĢür. Bu eserden otuz yıl sonra
kaleme alınan Ankara Mahpusu‟nda da benzer bir Ģekilde, Ġstanbul‟un geçirdiği değiĢim ele
alınır. „‟Eski‟‟ ve „‟yeni‟‟nin ele alındığı bu eserde, kentin geçirdiği büyük değiĢim Vasfi
karakterinin on iki yıl sonra hapisten çıkmasıyla iĢlenir. Kent, geleneksel yönünü tamamen
kaybederek, eski binaların arasında çok katlı binaların yükseldiği, gecekonduların her yeri
sardığı, mahalle kültürünün önemini yitirdiği, aile ve komĢuluk iliĢkilerinin ortadan kalktığı
oldukça kalabalık bir mekâna dönüĢür. Birbirinden habersiz toplu halde hareket eden ve
demiryolu araçlarını kullanarak yolculuk eden insan profili kentin özelliklerinden biri haline
gelir. Ancak Ankara Mahpusu‟nda kendine yer bulan modern kentin bu özellikleri, Berlin
Alexander Meydanı‟nda çok daha belirgin ve yoğun bir Ģekilde yansıtılır. Bu durum
sanayileĢmenin batı kentlerinde daha yoğun olmasından kaynaklanır.
Sanayi Devriminden sonra kent, toplumsal iradenin taĢıyıcısı konumuna gelerek,
sürekli olarak üzerinde iktidar mücadelesi verilen bir mekâna dönüĢür. Kentsel mekânın bu
özelliği, Berlin Alexander Meydanı‟nda, ülke liderlerinin halkı kandırdıkları, güçlü olanın
yanında durarak halkı ezdikleri gerekçesiyle siyasetle iç içe olan modern kent insanı
tarafından eleĢtirilir. Bu eleĢtirinin temel nedeni, sanayileĢme gelen kapitalizm sistemdir.
Varlığını modern kente borçlu olan bu sistemde, sermayeyi elinde bulunduran daha çok
kazanmaya devam ederken, emekçi düĢükücretlerle uzun saatler çalıĢtırılarak sömürülür. Bu
da kent insanını açlığa ve sefalete mahkûm olmasına sebep olur. Döblin‟in, eserinde modern
kölelik olarak nitelendirdiği bu durum, aynı yoğunlukta olmasa da DerviĢ‟in eserinde de
kendine yer bulur. Eserde bir eleĢtiriden çok tespit niteliği taĢıyan bu özellik, modern bir
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kentte kurulan bir lastik fabrikasında, geçimlerini kazanmak zorunda olan bir anne kızın
mutsuz yaĢamı üzerinden aktarılır.
Berlin Alexander Meydanı‟nda Berlin halkının açlıkla, sefaletle mücadele eden bir
toplum olduğu, hayata tutunmak için her türlü manevi değerinden dahi vazgeçtiği anlatılır.
Sosyal gerçekçi bir rol üstlenen eserde, halkın girdiği bu ekonomik çöküntünün dönemin
siyasi ve ekonomik krizleriyle örtüĢtüğü görülür. Bununla birlikte, bu sorunlar modern kentin
genel özelliğini de yansıtır: Sanayi Devriminden sonra kurulan kentlerde aĢırı kalabalık
nedeniyle iĢsizlik oranı ve emek sömürüsü yüksektir. Kentle özdeĢleĢe
n bu sorunlar, ülkenin
siyasi ve ekonomik problemleriyle birleĢince kent, yaĢam savaĢının verildiği bir mekâna
dönüĢür. Ankara Mahpusu‟nda ise siyasi veya ekonomik bir kriz dile getirilmez, ancak
Ġstanbul‟da hayata tutunmaya çalıĢan aç ve periĢan insanların hayatına yer verilir. Bu da
kentin temel olarak yaĢamanın güç olduğu bir mekân olduğunu gösterir, ancak ülkenin
geçirdiği ekonomik ve siyasi krizler bu durumu daha da zorlaĢtırır.
Berlin Alexander Meydanı‟nda Berlin kenti, her ne kadar tüketim kültürünün,
sömürünün ve sefaletin merkezi olarak tanımlansa da, bu duruma zıtlık oluĢturacak bir Ģekilde
kültür ve sanat kenti olarak yansıtılır. Dünyaca ünlü sanatçıların kente gelerek gösteri
yaptıkları, spor müsabakalarının düzenlendiği, yeni dans salonlarının açılması gibi birçok
kültürel ve sanatsal aktiviteden bahsedilir. Bu zıtlıkların bir arada bulunması, modern kentin
negatif ve pozitif unsurları bir arada barındırdığını gösterir. Ankara Mahpusu‟ndaki Ġstanbul
örneğinde ise, kent otuz yıl sonrasında dahi Berlin kentiyle boy ölçüĢemeyecek kadar geri
kalmıĢ durumdadır. Eserde yeni yeni geleneksellikten kurtulmaya baĢlayan, modern kent
olma yolunda adımlar atan bir kent tasvir edilir. Bu durum Ġstanbul‟un henüz tam anlamıyla
modernleĢmiĢ bir kent olmadığı izlenimini verir.
Hem Berlin Alexander Meydanı‟nda hem de Ankara Mahpusu‟nda, kentte yaĢayan
kadın, varlığını ispat etmeye baĢlayan, hayatının iplerini kendi elinde tutabilen özgür bir birey
olarak kurgulanır. Bu durum Ankara Mahpusu‟nun önemli bir bölümünü oluĢturmakla
birlikte, Berlin Alexander Meydanı‟nda daha geri planda bırakılır. Bunun nedeni; tam
anlamıyla bir sanayi kentine dönüĢen yerlerde, iĢgücüne duyulan ihtiyaç sonucunda kadın iĢ
hayatına çoktan atılarak toplumda erkekle aynı haklara sahip olmuĢtur.Ancak eserde Ġstanbul
örneğiyle anlatıldığı gibi, modernleĢme sürecine daha yeni baĢlayan kentlerde kadının
toplumdaki yerinin değiĢmesi çok yenidir ve bu konu hala ĢaĢkınlık uyandırır; çünkü yüzyıllar
sonra ilk defa kadına bakıĢ açısı değiĢmiĢtir.
Sonuç olarak, eserlerde sanayileĢmenin kentlerin fiziksel yapılarında büyük değiĢim
ve dönüĢüme sebep olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum eserlerde insana ve dünyaya
bakıĢ açısında da farklılaĢmaya yol açarak, geleneksel özelliklerin ve kalıplaĢmıĢ düĢünce
lerin
değiĢmesine ve buna bağlı olarak yaĢanılan kentsel mekânların teknik ve kültürel anlamda
ilerlemesine, ancak bu duruma zıtlık oluĢturacak bir biçimde maneviyat yönünden geri
kalmasına neden olmuĢtur.
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